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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 
TOMADA DE PREÇOS N.° 008-2018 

REPETIÇÃO 

OBJETO 

Contratação de empresa para pavimentação de vias Publicas no Município de Cocos conforme 
contratos de repasses n° n.° 865964/2018/MCIDADES/CAIXA. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

Poderão participar desta licitação os interessados cadastrados na Prefeitura Municipal de Cocos - 
• BA ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior 

data do recebimento das propostas. Observada à necessária qualificação, nos termos do artigo 
22, parágrafo 2° e 90  da Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

Data: 06 de Novembro de 2018 
Hora: 09hs00min 
Local: Prefeitura Municipal de Cocos 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 

Mi 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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EDITAL REPETIÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N.° 119-2018 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.° 008-2018 
TIPO DA LICITAÇÃO: ExEugÃo INDIRETA MENOR PREÇO GLOBAL 
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO 
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇA0 DE VIAS PUBLICAS NO 
MUNICIPIO DE COCOS CONFORME CONTRATOS DE REPASSES N° N.° 
865964/2018/MCIDADES/CAIXA. 

PREAMBULO 

O Município de Cocos, mediante a Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 
n.° 001/2018, de 02 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial do Municlpio, torna público para 

• conhecimento dos interessados que na data, horário e local indicados, fará realizar licitação na 
modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, por execução indireta mediante o regime de 
empreitada por pregos unitários, para Contratação de empresa para pavimentação de vias Publicas 
no Município de Cocos conforme contratos de repasses n° n.° 865964/2018/MCIDADES/CAIXA, 
conforme as condições estabelecidas neste edital e seus anexos. 0 procedimento licitatório 
observará as disposições da Lei n.° 8.666/1993 e alterações, da Lei Complementar n.° 123/2006, 
Lei Complementar n.° 147/2014, Lei Complementar n.° 155/2016, a Instrução Normativa n.° 001 de 
19 de janeiro de 2010 e Decreto Federal n.° 7.746 de 05 de junho de 2012. 

Cadastramento 

Data de entrega de documentos para cadastramento até: 31 de Outubro de 2018 
Horário: 08hs00min as 17h0Omin - horário local 
Local: Departamento de Licitações 
Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 
Cadastramento não corresponde 6 habilitação, pois o mesmo se subordina à analise em processo • 	especifico, em conformidade  coin  o §2°,  art.  22 da Lei n.° 8.666/1993. 

Abertura dos envelopes de Documentação e Proposta de Pregos 

Data de entrega e abertura dos envelopes: 06 de Novembro de 2018 
Horário: 09hs00min - horário local 
Local: Sala de Reuniões da sede da Prefeitura Municipal 
Endereço: Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000. 
Credenciamento: das 09hs00min as 09hslOmin, incluso neste intersticio a toleráncia para o 
recebimento de propostas retardatárias. 

1. 	HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INICIO DA SESSÃO PÚBLICA 

1.1. 	Os conjuntos de documentos relativos á habilitação e à proposta de preços deverão 
ser entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
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identificados  corn  o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N.° 01 • DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
MUNICIPIO DE COCOS - BAHIA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 008-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N. XXXX XXXX )000( 

ENVELOPE N.° 02- PROPOSTA DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA 
TOMADA DE PREÇOS N.° 008-2018 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N.° XXXX XXXX )000< 

	

1.2. 	Os licitantes interessados em participar do certame não necessitam encaminhar 
seus representantes legais para entregar os envelopes com a documentação e as propostas, 
podendo, inclusive, encaminhá-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para 
as datas e horários finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A 
correspondência deverá ser endereçada com aviso de recebimento para a Comissão 
Permanente de Licitação no endereço indicado no preâmbulo deste Edital e  confer  os dois 
envelopes acima mencionados, além das declarações complementares, com antecedência  
minima  de 01 (uma) hora do momento marcado para abertura da sessão pública. 

2. 	DO REPRESENTANTE E DO CREDENCIAMENTO 

	

2.1. 	Os licitantes que desejarem manifestar-se durante as fases do procedimento 
licitatório deverão estar devidamente representados por: 

	

2.1.1. 	Titular da empresa licitante, devendo apresentar cédula de identidade ou 
outro documento de identificação oficial, acompanhado de: registro comercial no caso 
de empresa individual, contrato social ou estatuto em vigor, no caso de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus 
administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 
caso de sociedades cooperativas; sendo que em tais documentos devem constar 
expressos poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de 
tal investidura; 

	

2.1.2. 	Representante designado pela empresa licitante, que deverá apresentar 
instrumento particular de procuração ou documento equivalente, com poderes para se 
manifestar em nome da empresa licitante em qualquer fase da licitação, acompanhado 
de documento de identificação oficial e do registro comercial no cas de empresa 
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individual; contrato social ou estatuto em vigor no caso de sociedades comerciais e.no 
caso de sociedades por ações, acompanhado, neste ultimo, de documentos de eleiVie 
de seus administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civ'ts;—
acompanhada de prova de diretoria em exercício; e ata de fundação e estatuto social 
em vigor, com a ata da assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta 
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, no 
caso de sociedades cooperativas; 

	

2.2. 	Cada representante legal/credenciado devera representar apenas uma empresa 
licitante. 

	

2.3. 	0 instrumento de procuração público, ou particular com firma reconhecida, deve 
ostentar os necessários poderes para formulação de propostas e para a prática de todos os 
demais atos inerentes ao certame. 

• 
3. OBJETO 

	

3.1. 	A presente licitação tem por objeto a escolha da proposta mais vantajosa para 
Contratação de empresa para pavimentação de vias Publicas no Município de Cocos conforme 
contratos de repasses n° n.° 865964/2018/MCIDADES/CAIXA, mediante o regime empreitada 
por preço unitário, conforme especificações constantes no Projeto Básico - Anexo I, que 6 parte 
integrante deste Edital. 

	

3.2. 	0 valor máximo orçado pela Administração para Contratação de empresa para 
pavimentação de vias Publicas no Município de Cocos tem o valor global orçado em R$ 
230.857,14 (duzentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e quatorze centavos). 

4. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

4.1. 	As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação 
orçamentaria própria, prevista no orçamento do Município para o exercício de 2018, na • 	classificação abaixo: 

02.06.00 — Gerenciamento das Ações da  Sec.  Municipal de infraestrutura 

15.451.035.1.022 — Calçamento de Vias Publicas na Sede e Zona Rural 

44.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 

24 - Transferências de Convênios - Outros 

4.2. 	Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do 
exercício subseqüente correrão h conta das dotações orçamentárias indicadas em termo 
aditivo ou apostilamento. 

5. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

5.1. 	Poderão participar desta licitação os interessados cadastrados na Prefeitura 
Municipal de Cocos - BA ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
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ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas. Observada à necessanC.'; , 
qualificação, nos termos do artigo 22, parágrafo 2° e 9°  da Lei 8.666/93 e alteraggEeS 	' 
posteriores. 	 Pk.  

5.2. 	Sera  permitida a participação de sociedades cooperativas, desde que apresei te 
modelo de gestão operacional adequado ao objeto desta licitação, com compartilhamento 
rodízio das atividades de coordenação e supervisão da execução da obra, e desde que 
executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer intermediação ou 
subcontratação. 

5.3. 	Não poderão participar desta licitação: 

5.3.1. 	interessados proibidos de participar de licitações e celebrar contratos 
administrativos, na forma da legislação vigente; 

5.3.2. 	interessados suspensos de participar de licitações e impedidos de contratar 
com o Município de Cocos por esta licitação, conforme  art.  87, inciso Ill, da Lei ri.° 
8.666/1993; 

5.3.3. 	entdades estrangeiras que não  ten ham  representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

5.3.4. 	interessados que estejam sob falência,  ern  recuperação judicial ou 
extrajudicial, Concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de 
dissolução ou liquidação; 

5.3.5. 	o autor do projeto, básico ou executivo, pessoa tísica ou jurídica; 

5.3.6. 	entidade empresarial responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital  corn  direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 

5.3.7. 	servidor ou dirigente do Município de Cocos ou responsável pela licitação; 

5.3.8. 	entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

5.3.9. 	é vedada a subcontratação total ou parcial dos serviços. 

5.3.10. 	quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 
90 da Lei n.°  8.666/1993. 

6. DO CADASTRAMENTO 

6.1. Para efeito de cadastramento, os interessados deverão apresentar os seguintes 
documentos: 

a) Contrato Social ou Sua ultima Alteração Consolidada; 

b) Certidão Negativa De Falência, Concordata E Recuperação Judicial; 

c) Cadastro Nacional De Pessoa Jurídica {CNPJ); 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 
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d) Certidão Negativa Conjunta Federal; 

e) Certidão Negativa Estadual; 

f) Certidão Negativa Municipal; 

g) Certidão Negativa Do Fgts; 

h); Registro ou inscrição da Empresa e do Responsável Técnico na Entidade 
Competente; 

i) Certidão Negativa De Débitos Trabalhistas; 

j) Rg e Cpf Do Representante. 

6.1.1. 0 Cadastramento é obrigatório e deverá ser feito até o dia 31/10/2018 

7. DA HABILITAÇÃO • 	7.1. Cada licitante deverá apresentar dois envelopes de documentos, um contendo OS 

documentos de habilitação e o outro, a proposta de preços. 

7.1.1.Será admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de 
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues até 1 (uma) 
hora antes da abertura da sessão pública. 

	

7.1.1.1. 	Nessa hipótese, os dois envelopes deverão ser acondicionados em 
invólucro único, endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte 
identificação: 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 
TOMADA DE PREÇOS N° 008-2018 
SESSÃO EM 06/11/2018, AS 09h0Omin • 	7.1.1.2. 	Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas 

não gerarão efeitos como propostos. 

7.2. Os conjuntos de documentos relativos à habilitação e à proposta de preços deverão ser 
entregues separadamente, em envelopes fechados e lacrados, rubricados no fecho e 
identificados com o nome do licitante e contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 
TOMADA DE PREÇOS N° XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXX 
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ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
(NOME DO ÓRGÃO LICITANTE) 
TOMADA DE PREÇOS N° XXXX/XXXX 
(RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE) 
CNPJ N° XXXX 

7.3. 	A titulo de habilitação no certame, os licitantes deverão apresentar a seguinte 
documentação no Envelope n.° 1, salvo quando as informações pertinentes estiverem 
contempladas de forma regular no  CRC:  

7.3.1. 	Habilitação jurídica: 

	

7.3.1.1. 	no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis; 

	

7.3.1.2. 	para as sociedades empresárias ou empresas individuais de 
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social 
em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

	

7.3.1.3. 	em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual 
de responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores; 

	

7.3.1.4. 	inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde 
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o 
participante sucursal, filial ou agência; 

	

7.3.1.5. 	inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício; 

	

7.3.1.6. 	decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária 
estrangeira em funcionamento no Pais; 

	

7.3.1.7. 	os atos constitutivos das empresas licitantes deverão estar 
acompanhados dos demais documentos aditivos e modificativos do seu texto ou, 
preferencialmente, da respectiva consolidação. 

	

7.3.1.8. 	Em relação às licitantes cooperativas será, ainda, exigida a 
seguinte documentação: 

7.3.1.8.1. 	A relação dos cooperados que atendem aos requisitos 
técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as 
respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados 
na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos  arts.  4°, 
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764 de 1971; 
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7.3.1.8.2. 	A declaração de regularidade de situação do contribi46 
individual - DRSCI, para cada um dos cooperados indicados; 

	

7.3.1.8.3. 	A comprovação do capital social proporcional ao número 
cooperados necessários à prestação do serviço; 

	

7.3.1.8.4. 	0 registro previsto na Lei n.° 5.764/1971,  art.  107; 

	

7.3.1.8.5. 	A comprovação de integração das respectivas quotas- 
cartes  por parte dos cooperados que executarão o contrato; 

	

7.3.1.8.6. 	Os seguintes documentos para a comprovação da 
regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundação; b) estatuto social  
corn  a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos 
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de 
convocação das  tits  últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três 
registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em 
assembléias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os 
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

	

7.3.1.8.7. 	A última auditoria contabil-financeira da  cooperative,  
conforme dispõe o  art.  112 da Lei n.° 5.764/1971 ou uma declaração, sob 
as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo Orgão fiscalizador. 

7.3.2. 	Regularidade fiscal e trabalhista: 

	

7.3.2.1. 	prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas 
- CNPJ; 

	

7.3.2.2. 	Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, com a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Nacional, conforme 
unificação prevista na Portaria do Ministério da Fazenda, n.° 358 de 05 de 
setembro de 2014, que engloba as Certidão Conjunta Negativa de Débitos, ou 
positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e à Divida Ativa 
da União e Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

	

7.3.2.3. 	prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS; 

	

7.3.2.4. 	prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva COfn 

efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da consolidação das leis do 
trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

	

7.3.2.5. 	prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou 
municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

(6)  
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7.3.2.6. 	provado regularidade com a Fazenda Estadual do domiciliovú  
sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 	: 

g;Z-VC 
7.32.7. 	prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilicyou,e- 

sede do licitante, ou outra equivalente na forma da lei, com validade em vigor; 	I-7  tITT 
7.3.2.8. 	caso o fornecedor seja considerado isento de tributos relacionados 
ao objeto licitatdrio, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração emitida pela correspondente Fazenda do domicílio ou sede do 
fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

73.2.9. 	caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

7.3.3. 	Qualificação Técnica. Todos os licitantes, credenciados ou não no  CRC,  

deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, por meio da apresentação dos 
documentos que seguem, no envelope n.° 1: 

7.3.3.1. 	Registro ou inscrigio da empresa licitante no CREA - Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e/ou CAU Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo, conforme as  Areas  de atuação previstas no Projeto 

Básico, em plena validade; 

73.3.2. 	Declaração formal de que disporá, conforme modelo anexo ao 
Edital, por ocasião da futura contratação, das instalações, aparelhamento e 

pessoal técnico considerados essenciais para a execução contratual. 

7.3.3.3. 	Quanto à capacitagdo técnico-operacional: apresentação de um 
ou mais atestados de capacidade técnica, fomecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado devidamente registrados nas entidades profissionais 

competentes, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de 
engenharia, compatível em características, quantidades e prazos com o objeto 

da presente licitação, envolvendo as parcelas de maior relevância e valor 

significativo do objeto da licitação; 

7.3.3.3.1.Execução de pavimentação sobre colchão de areia  

reiuntados  corn  argamassa de cimento e areia no traco, minimo 

de 1.099 m2; 

7.3.3.3.2.Execução de passeio ou piso de concreto com  

concreto moldado minimo de 31 m3; 

7.3.3.33.Assentamento de Guia (meio-fio) confeccionada em  

concreto  pre-fabricado minimo de 373 m; 
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7.3.3.3.4.E permitido o somatório dos quantitativos estipulados nos 
itens/serviços acima, mediante comprovação em mais de uni,29/ 
atestado; 

	

7.3.3.3.4.1. 	No caso de atestados decorrentes de otarâ'S•'-/ 
executadas em consorcio serão considerados, para efeito 
de qualificação, os quantitativos nos percentuais de 
participação de cada consorciado. No caso de atestados 
decorrentes de obras executadas em consórcio no qual 
há discriminação expressa de execução de partes 
distintas de obras/serviços por cada consorciada,  sera  
considerada a parcela executada por cada urna das 
empresas consorciadas; 

	

7.3.3.3.4.2. 	Para fins de comprovação de percentual de 
participação do consorciado, deverá ser juntada 
certidão/atestado, copia do instrumento de constituição do 
consórcio e/ou; 

	

7.3.3.4. 	Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico -  CAT,  expedida pelo CREA ou 
CAU da região pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) 
responsável(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica que participarão da 
obra, que demonstre a Anotação de Responsabilidade Técnica -  ART  ou o 
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo a execução dos serviços 
que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo da 
contratação, a saber: 

7.3.3.4.1. 	Para o Engenheiro Civil / Arquiteto, serviços de: 

7.33.4.1.1. Execução de pavimentação sobre colchão de 
areia, reiuntados com argamassa de cimento e areia no traço; 

7.3.3.4.1.2. Execução de passeio ou piso de concreto com  
concreto moldado; 

7.3.34.1.3. Assentamento de Guia (meio-fio)  
confeccionada em concreto pré•fabricado; 

	

7.3.3.5. 	Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima 
elencados deverão pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na 
data prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste 
certame, o sócio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente 
registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de 
serviços com contrato escrito firmado  corn  o ficitante, ou com declaração de 
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compromisso de vinculação contratual futura, caso o licitante se sagre vencedor 
do certame; 

7.13.51 caso o licitante seja sociedade  cooperative,  
responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica de que trata ess'e' 
subitem devem ser cooperados, demonstrando-se tal condição através da 
apresentação das respectivas atas de inscrição, da comprovação da 
integralização das respectivas quotas-partes e de três registros de 
presença desses cooperados em assembléias gerais ou nas reuniões 
seccionais, bem como da comprovação de que estão domiciliados em 
localidade abrangida na definição do artigo 40, inciso XI, da Lei n.°  5.764, 
de 1971; 

	

7.13.5.2. 	no decorrer da execução da obra, os profissionais de que 
trata este subitem poderão ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10°, 
da Lei n.° 8.666/1993, por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

	

7.3.3.6. 	Declaração de  Astoria  da empresa licitante, que vistoriou os 
locais da execução dos serviços objeto deste instrumento convocatório, 
conforme modelo anexo; 

	

7.3.3.7. 	É de inteira responsabilidede da licitante a verificação  "in  loco" das 
dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da 
Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no 
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que 
venham a ser estabelecidos; 

	

7.3.3.7.1. 	A vistoria poderá ser acompanhada por servidor designado 
para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 08h0Omin horas As 
17h0Omin horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo 
telefone (77) 3489.1041. 

	

7.3.3.7.2. 	0 prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da 
publicação do Edital, estenderdo-se até o dia Mil anterior à data prevista 
para abertura dos envelopes. 

	

7.3.3.7.3. 	Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, 
deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de 
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua 
habilitação para a realização da vistoria. 

	

7.3.3.7.4. 	Os custos de visita aos locais das obras e serviços correrão 
por exclusiva conta da licitante. 

	

7.3.3.7.5. 	A realização da vistoria não se consubstancia em 
condição para a participação na licitação, ficando, contudo, as 
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Nov&  

licitantes cientes de que após apresentação das propostas não serão;. 
admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores no sentido 
inviabilidade de cumprir com as obrigações, face ié:ii9s 
desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas 
previstas 

7.3.4. 	Qualificação econômico-financeira: 

	

7.3.4.1. 	Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou 
liquidação judicial, ou de execução patrimonial, conforme o caso, expedida pelo 
distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade 
previsto na própria certidão, ou, na omissão desta, expedida a menos de 60 
(sessenta) dias contados da data da sua apresentação; 

	

7.3.4.2. 	Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último 
Exercicio Social, registrado na junta comercial do estado de origem da 
empresa, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa 
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou 
balanços provisórios, podendo ser atualizados por  indices  oficiais quando 
encerrado há mais de 3  (tits)  meses da data de apresentação da proposta; 

	

7.3.43. 	0 balanço patrimonial devera estar assinado por contador ou por 
outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

	

7.3.4.4. 	As empresas constituldas no exercício em curso deverão 
apresentar copia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o 
balanço de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento; 

	

7.3.4.5. 	Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser 
acompanhados da  Claim  auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 
112 da Lei n.°  5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de 
que tal auditoria não foi exigida pelo orgão fiscalizador; 

	

7.3.4.6. 	A boa situação financeira do licitante  sera  avaliada pelos  indices  de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  igual ou 
maiores que 1 (um), resultantes da aplicação das formulas abaixo, com os 
valores extraidos de seu balanço patrimonial ou apurados mediante consulta  in  
loco, no caso de empresas inscritas no  CRC:  

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG 

SG =  

 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 
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Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

LC —  
Ativo Circulante 

 

Passivo Circulante 

 

7.3.4.7. 	0 licitante que apresentar  indices  econômicos iguais ou inferiores a 
1 (um) em qualquer dos  indices  de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez 
Corrente deverá comprovar que possui patrimônio liquido equivalente a 10% 
(dez por cento) do valor total estimado da contratação. 

	

7.4. 	Todos os licitantes, credenciados ou não, deverão apresentar, ainda, no envelope 
n.° 1: 

	

7.4.1. 	Declaração de que cumpre t000s os requisitos de habilitação e que sua 
proposta está em conformidade com as exigências deste Edital; 

	

7.4.2. 	Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com 
menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
anos, nos termos do inciso XXXIII do  art.  7° da Constituição Federal; 

	

7.4.3. 	Declaração que não possui empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do  art.  1° e no inciso Ill do  art.  
5° da Constituição Federal de 1988. 

	

7.4.4. 	Certificado de Registro Cadastral  (CRC)  emitido pela Prefeitura Municipal 
de Cocos Bahia, dentro de seu prazo de validade, sendo que a sua emissão deverá 
ser realizado até o terceiro dia anterior á data do recebimento das propostas, 
consoante com o parágrafo 2° do art.22 da lei Federal 8.666/93 

	

7.4.5. 	Certidão Negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por 
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
www.cnj.jus. br/improbidade  adm/consultar requerido.php. 

	

7.4.6. 	Certidão Negativa de Inidõneos, emitido pelo portal do TCU - Tribunal de 
Contas da União, pelo endereço http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacaopublica/  
licitantes-inidoneas/. 

7.5. Constatada a existência de sanção para os itens 7.4.5 e 7.4.6, a Comissão reputará o 
licitante inabilitado, por falta de condição de contratação. 

	

7.6. 	Os documentos para habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração, desde que apresente até 24 horas antes da abertura do certame, ou publicação 
em órgão da imprensa oficial. 

8. DA PROPOSTA 
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8.1 A proposta, apresentada no envelope n.° 2, sere redigida no idioma  patio,  impresekl• 
rubricada em todas as suas páginas e ao final firmada pelo representante legeCde 

q empresa licitante, sem emendas, entrelinhas ou ressalvas, devendo conter: 
8.1.1. 	A razão social e CNPJ da empresa licitante; 

	

8.1.2. 	Especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações' 
constantes do Projeto Básico e demais documentos técnicos anexos; 

	

8.1.3. 	0 valor total da proposta em moeda corrente nacional, expresso em 
numeral e por extenso, conforme Modelo de Proposta Comercial constante do Anexo II; 

	

8.1.4. 	Planilha Orçamentária, conforme Anexo I. 

	

8.1.4.1. 	Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos 
operacionais, encargos previdenciános, trabalhistas, tributários, comerciais e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto. 

	

8.1.4.2. 	Quando se tratar de cooperativa de serviço, a licitante incluirá na 
proposta o valor correspondente ao percentual de que trata o  art.  22, inciso IV, 
da Lei n.° 8.212, de 24.07.91, com a redação da Lei n.° 9.876, de 26.11.99, 
também referido no  art  72 da Instrução Normativa/RFB N.° 971, de 13 de 
novembro de 2009 (DOU 17.11.2009). 

	

8.1.4.3. 	Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverão 
refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida. 

	

8.1.4.4. 	Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a 
desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no 
prazo indicado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, desde 
que não haja majoração do preço proposto. 

	

8.1.5. 	Composição do BDI, detalhando todos os seus componentes, em valores 
nominais como também sob a forma percentual, conforme Anexo I. 

	

8.1.5.1. 	Os custos relativos a administração local, mobilização e 
desmobilização e instalação de canteiro e acampamento, bem como quaisquer 
outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, não 
poderão ser incluídos na composição do  BD!,  devendo ser cotados na planilha 
orçamentária; 

	

8.1.5.2. 	As aliquotas de tributos cotadas pelo licitante não podem ser 
superiores aos limites estabelecidos na legislação tributaria; 
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8,1.5.3. 	Os tributos considerados de natureza direta e personalistica,  colt*  
o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o [riiát, 
Liquido - CSLL, não deverão ser incluídos no BDI, nos termos do  art.  9°, II do - crek 
Decreto n.° 7.983, de 2013 (TCU, Suinula 254). 

	

8.1.54. 	Licitantes sujeitas ao regime de tributação de incidência não-
cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuração de 
contribuições sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos 
adotados na taxa de BDI correspondem à média dos percentuais efetivos 
recolhidos em virtude do direito de compensação dos créditos previstos no  art.  
3° das Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os preços 
contratados pela Administração Pública reflitam os benefícios tributários 
concedidos pela legislação tributária. 

	

8.1.5.5. 	As empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional deverão 
apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composição 
do BDI, compatíveis as aliquotas a que estão obrigadas a recolher, conforme 
previsão contida no Anexo IV da Lei Complementar n.° 123/2006. 

	

8.1.5.6. 	A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo 
Simples Nacional não poderá incluir os gastos relativos às contribuições que 
estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae  etc.),  conforme dispões 
o art.  13, § 3°, da referida Lei Complementar; 

	

8.1.5.7. 	Sera  utilizada a taxa de BDI do orçamento base da licitação nos 
casos de aditivos contratuais incluindo novos serviços, sempre que a taxa de 
BOI adotada pela contratada for injustificadamente elevada, com vistas a 
garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a manutenção do 
percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao  art.  37, 
inciso XXI, da Constituição Federal e ao  art.  14 do Decreto Federal n.° 
7.983/2013; 

	

8.1.6. 	Cronograma Físico Financeiro, em conformidade com as etapas, prazos 
e demais aspectos fixados pela Administração no Projeto Básico, ajustado A proposta 
apresentada, conforme Anexo I. 

	

8.1.7. 	Composição dos Pregos Unitários, o licitante deverá apresentar 
discriminadamente as parcelas relativas A mão de obra, materiais, equipamentos e 
serviços. 

6 
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8.1.7.1. 	Planilha de composição de pregos unitários, impressa em 
formulário próprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras; 	 in  • 
8.1.7.2. 	A licitante deverá apresentar planilhas de composição de preço 
unitários em conformidade com as planilhas orçamentárias e em conformidade 

— 
com as composições contidas no SINAPI; 	 - • inaturc ' 

8.1.7.3. 	A licitante deverá na composição de preços unitários de mão-de- 
obra  observer  os pisos salariais normativos da categoria correspondente, 
fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convenções coletivas de trabalho 
do(s) município(s) onde ocorrera(ão) o(s) serviço(s), ou, quando esta abranger 
mais de um município; 
8.1.7.4. 	No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de 
Orgamentação de Obras  sera  necessário apresentar apenas uma composição 
de preços unitários, referenciando os tens aos quais a composição pertence, 
sendo necessário entregar as referidas composições na mesma ordem e com os 
mesmos nomes dos serviços constantes das Planilhas de Orgamentagão de 
Obra (Planilha de Pregos), devendo  ester  devidamente assinadas pelas 
respectivas empresas; 

8.2 0 prazo de validade da proposta  sera  de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de 
sua entrega. 

8. 	DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

	

8.1. 	No dia, hora e local designados neste Edital, em ato público, na presença dos 
licitantes, a Comissão Permanente de Licitação recebera, de uma só vez, os Envelopes n.° 01 
e n.° 02, bem como as declarações complementares, e procedera 6 abertura da licitação. 

	

8.2. 	Os atos públicos poderão ser assistidos por qualquer pessoa, mas somente deles 
participarão ativamente os licitantes ou representantes credenciados, não sendo permitida a 
intercomunicação entre eles, nem atitudes desrespeitosas ou que causem tumultos e 
perturbem o bom andamento dos trabalhos. 

8.2.1. As declarações complementares deverão preferencialmente ser entregues 
separadamente dos envelopes acima mencionados, ou no máximo dentro 
do envelope n.° 01 e consistem nos seguintes documentos: 

8.2.1.1. Declaração Independente da Proposta, de que a proposta foi 
elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n.° 02/2009, conforme modelo constante do Anexo VII a este 
edital. 

8.2.1.2. A ausência do documento mencionado no subitem anterior 
implicara a desclassificação da proposta. 
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8.2.2. 	Declaração de Enquadramento da Licitante como Microempresa • 
Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Cooperativa equiparada -  COOP,  nos 
termos do  art.  34 da Lei n.° 11.488/2007 apta a usufruir do tratamento favoreciao, •C 
estabelecido nos  arts.  42 a 49 da Lei Complementar n.° 123/2006 e alterações ras 
Leis Complementar n.° 147/2014 e 155/2016. 

8.2.2.1. A apresentação da declaração mencionada no subitem anterior é 
facultativa e deverá ser entregue tão-somente pelas licitantes efetivamente 
enquadradas que pretendam se beneficiar do regime legal diferenciado e 
que não tenham sido alcançadas por alguma hipótese de exclusão do 
tratamento jurídico diferenciado. 

8.2.2.2. A participação em licitação na condição de microempresa ou 
empresa de pequeno porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o 
enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicação das sanções 
previstas em Lei e a exclusão do regime de tratamento diferenciado. A 
comissão poderá realizar diligências para verificar a veracidade da 
declaração. 

	

8.3. 	Depois de ultrapassado o horário para recebimento dos envelopes, nenhum outro 
será recebido, nem tampouco serão permitidos quaisquer adendos ou esclarecimentos 
relativos à documentação ou proposta de preços apresentadas. 

	

8.4. 	A seguir, serão identificados os licitantes e proceder-se-á A abertura dos Envelopes 
n.° 01 - Documentos de Habilitação. 

84.1. 0 conteúdo dos envelopes  sera  rubricado pelos membros da Comissão e pelos 
licitantes presentes ou por seus representantes, e consultado o  CRC,  se foro caso. 

8.4.1. Não ocorrendo a inabilitação por força das situações acima mencionadas, a 
documentação de habilitação dos licitantes então será verificada, conforme demais 
exigências previstas neste instrumento convocatório. 

8.4.2. Caso a Comissão julgue conveniente, poderá suspender a reunião para 
analisar os documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e 
horário em que voltará a reunir-se, informando os licitantes. Nessa hipótese, todos 
os documentos de habilitação já rubricados e os Envelopes n.°  02 - Proposta de 
Preços, rubricados externamente por todos os licitantes e pelos membros da 
Comissão, permanecerão em poder desta, até que seja concluida a fase de 
habilitação. 

	

8.5. 	Ao licitante inabilitado  sera  devolvido o respectivo Envelope n.° 02, sem ser aberto, 
depois de transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso ou de sua desistência, ou da 
decisão desfavorável do recurso. 

8.6. 	Após o procedimento de verificação da documentação de habilitação, os Envelopes 
n.° 02 - Proposta de Preços dos licitantes habilitados serão abertos, na mesma sessão, desde 
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que todos os licitantes tenham desistido expressamente do direito de recorrer, ou em ato 
público especificamente marcado para este fim, após o regular decurso da fase recursal. 

8.8.1. Não ocorrendo a desistência expressa de todos os licitantes, quanto 06. 
direito de recorrer, os Envelopes n.° 02 - Proposta de Preços serão rubricad 
pelos licitantes presentes ao ato e mantidos invioláveis ate a posterior abertura. 

8.8.2. Ultrapassada a fase de habilitação e abertas as propostas, não cabe 
desclassificar o licitante por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão 
de fatos supervenientes ou  so  conhecidos após o julgamento. 

8.7. 	As propostas de preços dos licitantes habilitados serão então julgadas, conforme 
item próprio deste Instrumento Convocatório. 

8.8. 	Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para a apresentação de nova documentação ou proposta, escoimadas das causas que as 
inabilitaram ou desclassificaram. 

8.9. 	Em todos os atos públicos, serão lavradas atas circunstanciadas, assinadas pelos 
membros da Comissão e pelos representantes credenciados e licitantes presentes. 

8.10. 	Sera  considerado inabilitado o licitante que: 

8.12.1. Não apresentar os documentos exigidos por este  Instilment  Convocatório 
no prazo de validade e/ou devidamente atualizados, ou não comprovar sua 
habilitação por meio do  CRC,  ressalvado o disposto quanto à comprovação da 
regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas 
enquadradas no artigo 34 da Lei n.° 11.488/2007. 

8.12.2.Incluir a proposta de preços no Envelope n.° 01. 

8.11. 	Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal de 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, a mesma  sera  
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após solicitação da Comissão Permanente de 
Lidtação, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.12. 	A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de 
pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal, será 
concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.13. 	A intimação dos atos de habilitação ou inabilitação dos licitantes  sera  feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 
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9. 	DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

	

9.1. 	0 critério de julgamento  sera  o menor preço global. 

	

9.2. 	Na data da abertura dos envelopes contendo as propostas, serão rubricadosi 
documentos pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes 
legais das entidades licitantes presentes. A Comissão, caso julgue necessário, poderá 
suspender a reunião para analise das mesmas e utilizar-se, se for o caso, de assessoramento 
técnico especifico, através de parecer que integrará o processo. 

	

9.3. 	A Comissão Permanente de Licitação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos 
estabelecidos neste Edital. 

	

9.4. 	Não sere considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital, para 
efeito de julgamento da proposta. 

	

9.5. 	As propostas serão classificadas em ordem crescente de preços propostos. 

	

9.6. 	A Comissão Permanente de Licitação verificará o porte das empresas licitantes 
classificadas. Havendo microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 
cooperativas participantes, procedere à comparação com os valores da primeira colocada, se 
esta for empresa de maior porte, para o fim de aplicar-se o disposto nos  arts.  44 e 45 da Lei 
Complementar n.° 123/2006, regulamentada pelo Decreto n.°  6.204/2007. 

	

9.6.1. 	Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno 
porte e sociedades cooperativas que se encontrarem na faixa de ate 10% (dez por 
cento) acima da proposta de menor prego serão consideradas empatadas com a 
primeira colocada. 

	

9.6.2. 	A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de 
encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao 
da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos caso esteja presente na sessão 
ou no prazo de 02 (dois) dias, contados da comunicação da Comissão Permanente de 
Licitação, na hipótese de ausência. Neste caso, a oferta deverá ser escrita e assinada 
para posterior inclusão nos autos do processo licitatório. 

	

9.6.3. 	Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, 
serão convocadas as demais licitantes microempresas, empresas de pequeno porte e 
sociedades cooperativas que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), 
na ordem de classificagao, para o exercicio do mesmo direito, nos mesmos prazos 
estabelecidos no subitem anterior. 

	

9.7. 	Caso sejam identificadas propostas de pregos idênticos de microempresa, empresa 
de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 10% (dez por cento) 
sobre o valor cotado pela primeira colocada, a Comissão Permanente de Licitação convocará 

5-Q ; 
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os licitantes para que compareçam ao sorteio na data e horário estipulados, para que se. 
identifique aquela que primeiro poderá reduzir a oferta. 

9.8. 	Havendo êxito no procedimento de desempate,  sera  elaborada a nova classificação, 
das propostas para fins de aceitação do valor ofertado. Não sendo aplicável o procediment& 
ou não havendo êxito na aplicação deste, prevalecerá a classificação inicial. 	 A.sz 

9.9. 	Persistindo o empate,  sera  assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços: 

9.9.1. 	produzidos no Pais; 

9.9.2. 	produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

9.9.3. 	produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no Pais. 

9.10. 	Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do 
licitante vencedor ocorrera por meio de sorteio, para o qual os licitantes habilitados serao 
convocados. 

9.11. 	Quando todos os licitantes forem desclassificados, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, 
escoimadas das causas de desclassificação. 

9.12. 	Sera  desclassificada a proposta que: 

9.12.1. 	não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital; 

9.12.2. 	contiver vicios ou ilegalidades, for omissa ou apresentar irregularidades ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento; 

9.123. 	não apresentar as especificações técnicas exigidas no projeto básico ou 
anexos; 

9.12.4. 	contiver oferta de vantagem não prevista neste edital, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, ou apresentar preço ou vantagem 
baseada nas ofertas dos demais licitantes; 

9.12.5. 	não apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de 
que trata a Instrução Normativa n.°  2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de 
Logistica e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, conforme modelo Anexo VII a este edital. 

9.12.6. 	Apresentar, na composição de seus preços: 

9.12.6.1 	taxa de Encargos Sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil; 

9.12.6.2. 	custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado; 

9.12.6.3. quantitativos de mão-de-obra, materiais ou equipamentos 
insuficientes para compor a unidade dos serviços. 
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9.12.7. 	apresentar preços manifestamente inexeqüíveis, assim consideradoa 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade, através de documentaçae1. 

que comprove que os custos dos insumos  sac)  coerentes  corn  os de mercado e que db 
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato; 

	

9.12.7.1. 	Considera-se manifestamente inexeqüivel a proposta cujo valor 
global proposto seja inferior a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes 
valores: (a) Media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração, ou (b) Valor orçado 
pela Administração. 

	

9.12.7.2. 	Nessa situação,  sera  facultado ao licitante aprazo de 02 (dois) dias 
úteis para comprovar a viabilidade dos preços constantes em sua proposta, 
conforme parâmetros do artigo 48, inciso II, da Lei n.° 8.666/1993, sob pena de 
desclassificação. 

	

9.13. 	Sera,  ainda, desclassificada a proposta ou o lance vencedor nos quais se verifique 
que qualquer um dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de 
referência fixado pela Administração, em conformidade com os Projetos dos Anexos deste 
Edital, ainda que o valor global da proposta seja inferior ao global orçado. 

	

9.14. 	Se a proposta de preço não for aceitável a Comissão Permanente de Licitação 
examinará a proposta subseqüente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

	

9.15. 	Sempre que a proposta não for aceita, e antes de a Comissão Permanente de 
Licitação passar h subseqüente, haverá nova verificação da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n.° 123/2006, seguindo-se a disciplina 
antes estabelecida, se for o caso. 

	

9.16. 	Do julgamento das propostas e da classificação,  sera  dada ciência aos licitantes 
para apresentação de recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Interposto o recurso,  sera  

comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no mesmo prazo. 

	

9.17. 	Transcorrido o prazo recursal, sem interposição de recurso, ou decididos os 
recursos interpostos, a Comissão Permanente de Licitação encaminhará o procedimento 
licitatdrio para homologação do resultado do certame pela autoridade competente e, após 
adjudicação do objeto licitado ao licitante vencedor. 

	

9.18. 	A intimação do resultado final do julgamento das propostas  sera  feita mediante 
publicação na imprensa oficial, salvo se presentes os prepostos dos licitantes no ato público 
em que foi adotada a decisão, caso em que a intimação será feita por comunicação direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

9.19 	0 resultado do certame será divulgado no Diário Oficial do Município de Cocos - 
Bahia, no sitio www.cocos.ba.gov.br. 
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10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

10.1. A interposição de recurso referente A habilitação ou inabilitação de licitaa4fiaa253 
julgamento das propostas observará o disposto no  art.  109, §40, da Lei n.° 8.666493. ,et 

10.2. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficarão com vista franqueada  au__  
interessados, pelo prazo necessário à interposição de recursos. 

	

10.3. 	0 recurso da decisão que habilitar ou inabilitar licitantes e que julgar as propostas lerá 
efeito suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes 
razões de interesse público, atribuir aos demais recursos interpostos, eficácia 
suspensiva. 

104. Os recursos deverão ser encaminhados para o Setor de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal de Cocos, situada na Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, 
Cocos, Bahia, CEP 47,680-000. 

10.5. 0 recurso  sera  dirigido ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias (Reis, 
ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a 
decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

	

11.1. 	A homologação do resultado e a adjudicação das obras/serviços e fomecimentos 
a(s) licitante(s) vencedora(s) do certame,  sera  efetuada pelo Prefeito do Município, com base no 
relatório emitido pela Comissão Permanente de Licitação designada para este fim, observadas 
as condições constantes do Edital e seus Anexos. 

12. DO TERMO DE CONTRATO 

	

12.1. 	Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, devera ser 
firmado Termo de Contrato, prorrogável na forma dos  art.  57, § 1° e 79, §5° da Lei n.° 
8.666/1993. 

	

12.2. 	O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a  pat  da data de 
sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2.1. 	Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-
lo para assinatura mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou 
meio eletrônico, para que seja assinado no prazo de 07 (sete) dias, a contar da data de 
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 recebimento. 

12.2.2. 	0 prazo para assinatura e devolução do Termo de Contrato poderá ser ' 
prorrogado, por igual periodo, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela, 	al  
Administração. 

	

123. 	Antes da assinatura do Termo de Contrato, a Administração Municipal realizarTan .1p1,77,;  
consulta ao  CRC  e ao sítios oficiais para emissão e manutenção da regularidade perante os 
órgãos constantes da habilitação, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  
Tao-somente a inscrição ou irregularidade não determina a impossibilidade de contratar. 

12.3.1. 	Na hipótese de irregularidade rio registro no  CRC,  o contratado devera 
regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena 
de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

	

12.4. 	Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que 
mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se 
assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de 
classificação para celebrar a contratação nas mesmas condições da proposta vencedora, sem 
prejuizo das sanções previstas em Lei. 

13. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

13.1. 	0 prazo de vigência  sera  de 360 (trezentos e sessenta) dias, contado a partir da 
data da assinatura do contrato, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato 
no Diário Oficial do Municipio de Cocos, tendo inicio e vencimento  ern  dia de expediente da 
Prefeitura Municipal de Cocos - Bahia, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo 
ser prorrogados nos termos do  art,  57, §§ 1°  e 2°  da Lei n.° 8.666/1993. 

13.2. 	0 objeto contratado devera estar executado e concluído no prazo de 90 (noventa) • 	dias consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 

14. DO REAJUSTE 

14.1. 	Os pregos permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade do 
Municipio, aplicando-se a seguinte formula: 

R= V. Ui -  lo)  

lo  

Onde: 

R - valor do reajustamento procurado; 

V - valor contratual a ser reajustado; 
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BAHIA 

lo  - indice de preço verificado no mês de apresentação da proposta; 

li - indice de preço referente ao mês de reajustamento. 

	

14.2. 	Os  indices  a serem considerados no reajustamento, serão extraídos da 
Fundação Getulio Vargas - coluna 35 - índice Nacional de Preços - INCC. 

	

14.3. 	Para fins de aplicação desse item deverão inexistir culpa da licitante vencedora no 
não cumprimento do prazo inicialmente pactuado. 

15. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

	

15.1. 	Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos 
no Instrumento do Contrato - Anexo Xl, 

e  
16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

	

16.1. 	As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas neste Edital e 
seus anexos, na proposta apresentada e no Instrumento do Contrato - Anexo Xl. 

17. DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL 

	

17.1. 	As hipóteses de rescisão do ajuste, bem como a disciplina aplicável em tais casos, 
são aquelas previstas no instrumento de Contrato, nos termos dos artigos 78 a 80 da Lei n.° 
8.666/1993. 

	

17.2. 	0 termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso: 

	

17.2.1. 	Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

	

17.2.2. 	Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

	

17.2.3. 	Indenizações e multas. 

18. DO PAGAMENTO 

	

18.1. 	0 pagamento  sera  efetuado pela Contratante após a conclusão de cada etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento da execução do objeto e os 
materiais empregados. 

	

18.2. 	Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 
que trata o inciso II do  art.  24 da Lei n.° 8.666/1993, poderão ser efetuados no prazo de até 10 
(quinze) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do  
art.  5°, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993. 
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18.3. 	A apresentação da Nota Fiscal/Fatura devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias, 
contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se 
referir. 

	

18.3.1. 	Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que 	_ 
impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado ate que a Contratada 'í 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-
se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer  
emus  para a Contratante. 

	

18.4. 	0 pagamento somente  sera  autorizado depois de efetuado o "atesto" pelo servidor 
competente, condicionado este ato 6 verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada em relação à etapa do cronograma físico-financeiro entregue e ao serviço 
executado e aos materiais empregados. 

	

18.5. 	Os pagamentos estão condicionados a liberação do árgão federal concedente dos 
recursos financeiros aos quais estão vinculados os recursos para a execução da obra/serviço. 

	

18.6. 	Sera  efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional A irregularidade 
verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, cas se constate que a Contratada: 

	

18.6.1. 	não produziu os resultados acordados; 

	

18.6.2. 	deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou  corn  a 
qualidade  minima  exigida; ou 

	

18.6.3. 	deixou de utilizar os  materials  e recursos humanos exigidos para a 
execução do objeto, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 6 demandada. 

	

18.7. 	0 pagamento  sera  efetuado através de ordem bancária, para crédito em banco, 
agencia e conta-corrente indicados pela Contratada. 

	

18.8. 	Sera  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancaria. 

18.9. 	Quando do pagamento,  sera  efetuada a retenção tributária prevista na legislação 
aplicável. 

18.9.1. 	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a 
retenção tributária quanta aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. 
No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

18.10. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da 
parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte formula: 

1,7 
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SAM  

EM =IxNx  VP,  sendo: 

EM = Encargos moratórios; 
442 

•• IS ti 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamenktiz  

VP  = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

..3f3; .0tUi 

I = (TX) 
I = (6/100)  

365 
I = 0,00016438 

TX  = Percentual da taxa anual = 6%. 

19. 	DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
1110 	 19.1. 	Comete infração administrativa nos termos da Lei n.° 8.666/1993 a Contratada que 

inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 
contratação; ensejar o retardamento da execução do objeto; fraudar na execução do contrato; 
comportar-se de modo inidõneo; cometer fraude fiscal; ou não mantiver a proposta; 

	

19.2. 	A Contratada que cometer qualquer das infrações acima discriminadas ficará 
sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ás seguintes sanções: 

	

19.2.1. 	advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem 
prejuízos significativos para a Contratante; 

	

19.2.2. 	multa moratória de até 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso 
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

	

19.2.21 . 	em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação 
da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), aplicar-se-6 multa 

1110 

	

	
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, 
observado o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 
25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração contratante a promover a 
rescisão do contrato; 

	

19.2.2.2. 	as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão 
consideradas independentes entre si. 

	

19.2.3. 	multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato, no caso de inexecução total do objeto; 

	

19.2.3.1. 	em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo 
percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação 
inadimplida; 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 	 27 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

	

19.2.4. 	suspensão de licitar e impedimento de contratar  corn  o órgão, entidadeA 
unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretaménte, 
pelo prazo de até dois anos; 

	

19.2.5. 	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  
sera  concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos 
causados e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior; 

	

19.3. 	A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o 
Contrato e aplique as outras sanções cabíveis. 

	

19.4. 	A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato,  apt*  devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale a inexecução total do 
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas. 

	

19.5. 	A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

	

19.6. 	Também fica sujeita as penalidades do  art.  67,  III  e IV da Lei n.° 8.666/1993, a 
Contratada que: 

	

19.6.1. 	tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

	

19.6.2. 	tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

	

19.6.3. 	demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilicitos praticados. 

	

19.7. 	A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n.° 9.784, de 1999. 

	

19.8. 	A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administração, observado o principio da proporcionalidade. 

	

19.9. 	As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou 
ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados 
judicialmente. 

	

19.9.1. 	Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada 
pela autoridade competente. 

19.10.As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CMFC. 

6r 
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19.11 	As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadás 
isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabiveis» 

20. DA IMPUGNAÇÃO 

	

20.1. 	Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante esta Administração, o 
licitante que não o fizer ate o segundo dia  OM  que anteceder a abertura dos envelopes com as 
propostas, pelas falhas ou irregularidades que viciariam este Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 

	

202. 	A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do 
processo licitatório até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. 

	

20.3. 	Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na 
aplicação da Lei n.° 8.666/1993, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e 
responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 12 
do  art.  113 da referida Lei. 

	

20.4. 	A impugnação poderá ser realizada por petição protocolada na sede da Prefeitura 
Municipal de Cocos, situada no endereço Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, 
Bahia, CEP 47.680-000, das 08h0Omin as 12h0Omin de segunda A sexta-feira, em dias de 
expedientes. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

	

21.1. 	A autoridade competente poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

	

21.2. 	A homologação do resultado desta licitação não implicará direito a contratação. 

	

21.3. 	Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

	

21.4. 	A participação na licitação implica plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste instrumento convacatório e seus Anexos, bem como da 
obrigatoriedade do cumprimento das disposições nele contidas. 

	

21.5. 	Qualquer modificação no instrumento convocatório exige divulgação pelo mesmo 
instrumento de publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente 
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas.  

CC. 

	 (/' 
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216. 	Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca 
realização do certame na data marcada, a sessão  sera  automaticamente transferida perà 
primeiro dia  id  subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidas, desde,_ 
que não haja comunicação da Comissão em sentido contrário. 	 . . 

21.7. 	É facultada à Comissão ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, 
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão 
publica. 

21.8. 	As normas que disciplinam este certame serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

21.9. 	Em caso de cobrança pelo fornecimento de cópia da Integra deste Edital e de seus 
anexos, o valor se limitará ao custo efetivo da reprodução gráfica de tais documentos, nos 
termos do artigo 32, §50, da Lei n.°  8.666/1993. 

21.10. 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do inicio e incluir-se-á o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

21.11. 	0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento 
do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

21.12 	Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus Anexos ou demais 
pegas que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

21.13. 	Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão  corn  base nas disposições da Lei 
n. 8.666/1993, e demais diplomas legais eventualmente aplicáveis. 

21.14. 	0 Edital está disponibilizado, na integra, no endereço Rua Presidente Juscelino, 
115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, das 08hs00min as 12hs00min de segunda à 
sexta-feira, em dias de expedientes, mesmo endereço e periodo no qual os autos do processo 
administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados e onde serão recebidos 
os documentos de habilitação dos licitantes não credenciados no CMFC, para efeito de 
cadastramento por esta Administração Municipal  (art.  22, § 2°, da Lei n.° 8.666/1993). 

21.15. 	Caso todas as informações inclusas neste instrumento convocatório e em seus 
anexos, não forem suficientes para atender à todas as informações/dúvidas/esclarecimentos, 
as mesmas poderão ser dirimidas na sede da Prefeitura Municipal - Departamento de 
Licitações situada à Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, 
das 08hs00min as 12hs00min de segunda à sexta-feira até o primeiro dia útil anterior a data 
para abertura da sessão. 

21.16. 	0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital  sera  o da Seção Judiciária 
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de Cocos, com exclusão de qualquer outro. 

22. 	DOS ANEXOS 

22.1.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

22.1.1. 	Anexo I - Projeto Básico composto por Memorial Descritivo e Especificações 
Técnicas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Planilhas do BDI com 
encargos sociais; 

22.1.2. 	Anexo II - Modelo de Termo de Proposta de Preço; 

22.1.3. 	Anexo  III  - Modelo de Declaração de Vistoria; 

22.1.4. 	Anexo IV - Modelo de declaração de inexistência de fato superveniente 
impeditivo da habilitação; 

22.1.5. 	Anexo V - Modelo de Declaração de Proibição de Trabalho Menor, em 
atendimento a Lei n.° 9.854/1999; 

22.1.6. 	Anexo VI - Modelo de declaração de microempresa, de empresa de pequeno 
porte, ou de cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n.° 11.488/2007; 

22.1.7. 	Anexo VII - Modelos de declaração de elaboração independente de proposta; 

22.1.8. 	Anexo VIII - Modelo de Procuração para Prática de Atos Concernentes ao 
Certame; 

22.1.9. 	Anexo IX - Modelo de Declaração de Aparelhamento Técnico; 
22.1.10. Anexo X - Modelo de Declaração de Trabalho Forçado e Degradante; 

22.1.11. Anexo XI - Minuta de Termo de  Control();  

22.1.12. Anexo XII - Folha de Dados para Elabor 	o do Contrato. 

Cocos, Bahia, 17 	O i.ro 	2018. 

Comiss 
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O 	
Pavimentação de Vias Publicas no Município de Cocos 

Bahia 
ANEXO I EM SEPARADO 

Local 
No Municipio de Cocos. 

Valor máximo estimado da obra 
R$ 230.857,14 (Duzentos e trinta mil, oitocentos e cinqüenta e 
sete reais quatorze centavos). 

Projeto Básico 
Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, BDIs, 
Cronograma Físico Financeiro, Encargos Sociais, Plantas. 
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MEMORIAL  DESCRITIVO  
?ROTE TO DE PA 1 lit /EN TACIA0  

TIPO:  CALCA:t ENTO CO I PARALELEPIPEDOS  

RUAS Al  PAVIMENTAR:  

COMPLEMENTO/TRECHO AVENIDA GOIÁS 
RUA RAFAEL ESTACO DA COSTA 
RUA JOSÉ MIRANDA DE QUEIROZ 

RUA JOSÉ ALOISIO GONZAGA 



MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO DE PAVIA-1ENTACÃO 	 4,1 

TIPO: CALCAA IE.VTO CO A I P.A RALF LEPIPEDOS - 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

OBJETIVO 

0 objetivo destas especificações técnicas é estabelecer normas e ciltéries para a : 
.'execução de pavimento em paralelepipedos em vias na  area urbane.*  distritos do 
Municipio de Cocos BA. 

. A, pavimentação  (testae vies sera  de grande importancii3 para es moradores 
destas ruas trazendo Melhorias e condições de deslocamento pare'eshabitantes 
deste local, uma .vez que a estrada tem  sub-base. em terra, sendo que na época 
de chuvas e inverno, 'se obrigam a se deslocarem por estas Ruas enlameadas 
por falta de pavimentação,. alem de promover a valorização e o desenvolvimento,  
trait  empregos temporários para Varias pessoas da comunidade. 

DISPOSIÇÕE.S GERAIS 

Os serviços contratados serão 'executadoe rigorosamente de acordo  
corn  estas. especificações, Normas da ABNT, projetõs-  e demais 
elementos nele referidos; 

TodOs os materiais serão fornecidos pela Empreiteira. Quando se tratar 
de materials de empréstimos, os mesmos deverão ser provenientes de 
jazidas licenciadas, sendo esta uma das condicionantes para execução 
doe serviços; 

Toda a mão-de-Obra será fornecida pela Empreiteira; 

10  ' Serão impugnados pela Fiscalização todos  op  trabalhoe .  'eve  •não 
satisfaçam às condições contratuais; 

• Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer es trabalhos 
impugnados logo apos a oficialização pela Contratante, ficando por sua 
contaexclysivaas despesas decorrentes dessas previdências:: 

•  Qs 'materials  a serem empregados deverão ser novos. adequados aos 
tipos de serviços a serem executados e atenderem  be  Especificações: 
Em nenhuma hipótese  sera  admitido o uso de resquicios de  materials  de 
outras obras; 

• A Empreiteira manterá na .obrá engenheiros, mestres, operários é 
funcionários administrativos em numero e especialização cOmpativeis 
Com a natureza dos serviços, quando for o'caso, bem como materiais  
eft  quantidades suficientes pare execução  des  trabalhos; 



MEVIORI4LDESCRIT1V0 
PROJETO DE PAVIA IENTACAO 

TIPO: CALCAN LENTO COM PARALELEPIPEDOS 

• A Empreiteira  sera  responsável pelos danos causados a Contratante e a 
terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão;  

Sera  mantidO, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de 
vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade 
por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das 
obras, ate a entrega  definitive;  

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser 
• aprOpriadas a  Cade  serviço.; . 

• Cabe 6 Empreiteira elaborar, de acordo Com as necessidades da obra 
ou a pedido da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os.  
quais serão previamente examinados e autenticados, se for o caso; pela 
Contratante. 

•• Caso seja  *Wader  qualquer modificação, .parcial Ou total dos prOjetea-
licitados, proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não 
implicara anular Ou invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer 
circunstancias.. Sendo . a alteração do projeto responsável pelo 
stirglinento de: serviço riovo, a :correspondente forma de medição e 
pagamento deverá •ser apresentada previamente pela Empreiteira e 
analisada pela contratante antes do inicio efetivo deste servigo, No caso 
de simples mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de 
qualquer reivindicação pare alteração dos preços unitários .: Sendo os 
serviços iniciados e concluidos; sem qualquer solicitação de revisão de 
preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o 'pleito futuro... 

'1) SERVIÇOS PRELIMINARES 

A ErnPreiteira devera  terrier  todas as providências: relativas 	610)11460o 
imediatamente após assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo 
e concluir a obra dentro do prazo contratual, . 	. 
No final da obra, a Empreiteira deverá remover todas as instalações do 
Canteiro de Obras, equipamentos, Construções provisoria, detritos e restos de 

. materiais, quando for o caSo, de modo a entregar as  areas  utilizadas totalmente 

O fornecimento da  place  de identificação da obra fiCara.a cargo da Contratada, 
que providenciará sua confecção; devendo a Sue instalação se der em  lee&  
definido  pelt*  FiscalizaçãO. 	 • 
O modelO, detalhes e dimensões da placa deverão estar de acordo com ttr 
padrão utilizado pela CODEVASF,  ern  seu  site;  wwW.codevasf.gov,br,•ncir  link  

• licitações, Independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe. 



MEMO.R./.41. DESCRI771'0 
PROJETO DE PAWAIENTTACAO 

TIPO: CALCAINIENTO COM PARALELEPIPEDOS 

2) PAV1MENTA g4 o 

• 02.01)SUBLEITO E BASE 
Entende-se como tal todo o material da base/subleito solto ou moderadamente 
coeso, 'tais como cascalhes, areias, sines du argijas, ou quaisquer de suas . 
misturas, com ou sem componentes -orginicos, formados  pot  agregação . 
natural, que possam ser escavados com ferramentas de mão ou maquinaria. 
convencional para esse tipo de trabalho', Considerar-se-6 também 1! Categoria 
a fração de roCha, pedra solta e pedregulho que tenha; isoladamente, diâmetro 
igual ou inferior a 0,15  in  qualquer que seja o teor.  de umidade que apresente, 
e, em geral, todo o tipo de material que não possa ser classificado  porno  de 28  
ou 3a categoria. 

• 
02.02) REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO/BASE: 

Regularização clO subleite/base é a operação destinada a conformar p leito 
transversal e longitudinal da via pública, compreendendo cortes 6u aterros de 
ate 20 cm de espessura. De maneira geral, consiste num conjunto de 
operações, tais corno aeração, coMpactaçãe, conformação  etc,  de forma que a . 
camada atenda as condições de grade e seção transversal .exigidas, Toda 
vegetação e material orgânico porventura existente no leito da rodovia serão .  
removidos 1 No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remoção do 
material de enchimento existente até.  a profundidade de 0,20  in  e substituição 
por material de camada drenante apropriada. Os cortes serão executados 
rebaixando quando necessário, o terreno natural para chegar ao greide de 
prOjeto, ou quando se tratar de material de alta expansão, baixa capacidade de 
suporte ou ainda, solo orgánico. A camada de regularização deverá estar 
perfeitamente compactada,. sendo que o grau de compactação deverá ser de 
no rninirno.  100% em relação a massa especifica aparente seca máxima obtida 
na 	energia  Proctor  Intermediário . Considerado  pest)  especifico da • areia 
1.600,00 kg/ms. 

02.03)TRANSPORTE DO BOTA FORA 
Todo . o material de bota-fora proveniente da obra será despejado na U.R.$ - 
Unidade de Residpos Sólidos do Municipio, que fica localizado cerca 2,50 km 
das ruas .à serem pavimentadas. 

ry-• 
Wt`ilW 	• 
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Cooidenadas: U.R.S:141.1`56.56"S 44-33'27.66"0 



MEMORIA.L DESCRI171-0 
PROJETO DE PA V/ME.NTACAO 

TIPO. CALCAAIENTO COM PARALELERIPÉDO$ 

0204) INSTALAÇÃO DE MEIO-F10 
Serão utilizados guia (meio-fio) de concreto pré-fabricados com dimensões 
100x15x13)C20, conforme planilha orçamentária: 	• 	 ' 
O alinhamento e perfil dos meios fios serão verificados antes do inicio do 
calçamento. -Não deverá haver desvios superiores a 30, mm  ern  relação ao 
alinhamento e perfil estabelecido. 

02.05)ABERTURA DE VALAS 
Serão aberta manualmente para a colocação dos meios-fios ao longo do 
preparado borda do subleito obedecenclo, ao alinhamento, perfil • e .dimensões 
estabeleCidat. 	 ' 
O fundo da vale deverá ser regularizado é  ern  seguida apiloado pare corrigir o 
recalque produzido pelo apiloamento, será colocado no fundo da vala, uma 
camada do próprio material escavado que será, por sua vez, apiloado, .6 .assim 
por diante ate chegar ao nivel desejado: 	. 
O material escavado da vela devera ser reposto manual ao  !ado  dos meios fios*, e 
apiloados; logo após a colocação dos mesmos, 

, 
3) PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS • 

DESCRIÇÃO GERAL DOS MATERIAIS 

a) Paraletepipedos: 
De preferencia os paralelepipedos deverão ser- de rocha granitica; podendo, 
entretanto, ser utilizado outro tipo de rocha desde que obedeçam As condições 
Seguintes: 

As rochas deverão . ser granufornétrica Media ou fins, homogênea, sem 
fendilhamentos sem alterações, apresentando também, condições satisfatórias 
de dureza é tenacidade: 	• 
Os ensaios e- especificações mais utilizados são os seguintes: 

• Resistência à compresso simples: maior do que 1 .000kgkm2; 
• Peso especifico aparento miniMo de 2.4001(g/il3; 
• Absorção de AgUa depois de imersb 'dürante 48 Noras: menor do  *le  

• 0.5% em peso. 

Em sua forrna, os paralelepipedos devem apresentar faces planas, sem 
saliências "e reentrâncias acentuadas, com maior rigor na face que deverá 
constituir a face exposta do pavimento. 
As arestas deverão ser linhas retas e perpendiculares entre si, formando, nos 
casos mais comuns, paraleleplpedos, retAngulos. 
Em nenhum caso, as dimensões de face inferior poderão deferir da face 
superior mais de 100cm. 



MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO DE pAvatENTAcilo 

TIPO :: CALCA  "'ENT°  COM' PARALELEPIPEDOS 
b) Dimensões: 
Os paralelepipedos deverão enquadrar-se nas seguintes dimensões: 

• altura = minimo de doze centimetros.(12cm); 
largura .=. niinimo de doze  centimetres  (12tm) e máximo de quatorze . 
centiMetros(14 cm); 	 • • 
comprimento =  minim°  de vinte centimetros (20cm); 

DESCRIÇÃO GERAL DE EDUIPANIENTOS 
a) Regadores  corn  capacidade para 10 a 20 litros, com bico em forma de cohe, 
b) Malho ou soquete manual, de peso superior a 35 kg e com 40 a 50 cm de 
diâmetro  rip -base. 
c) Ferramentas diversas e acessorios constantes de martelo de calceteiro; 
ponteiras de aco,  pas  picaretas carrinhos de rptio, réguas,  Wrier  de rpedrelro, 
cordel, vassouras,  etc.  

• 3.1) BASE DE AREIA:  

Abase  de areia isenta de qUalquer material  organic°,  deVerá Ser:espan*ahlada 
regularmente pelo subleito com altura não inferiota 10 cm. 

3.2) REVESTIMENTO DE PEDRAS IRREGULARES: 

As pedras deverão ser amarradas de modo a apresentarem urna face plena que 
será a do rolamento,que deve inscrever-se num circulo de diâmetro entre 10. e 
15cin, ou seja, deverão Passar. na peneira • de diâmetro 15cm e não deverão 
passar na peneira de diâmetro 10crn. 

3.3) ASSENTAMENTO: 
AS pedras irregulares deverão ser assentadas sobre a base de areia normalmente 
ao eixo da pista,obedecendo o abaulamento estabelecido pelo projeto, nos casos, 
comuns, este abaulamento será representado por duas rampas opostas, com ei 
deClividade variando de 2,0 a 4%. 
Serão assentadas inicialmente as pedras mestras que servirão de guias :para o 
assentamento das  denials.  Essas pedras *Mestras .deverão ser assentadas erfr 
alinhamento paralelas ao eixo da pista, a uma distancia de 1.50:m desse eixo A 
distancia entre as pedras Mestras do mesmo alinhamento. não deverá ser inferior 

2 metros, nem superior' a 4 metros: No assentamento. das pedras deve-ses: 
:proceder da seguinte maneira .:0 opertrio escolhe a face de rôlemento, e Com o 
martelo fixa a pedra no material de enchimento, tom essa face para Ciira. 
Após o assentamento da primeira pedra, escolhe a segunda e a coloca ao lado da 
primeira, escolhendo convenientemente não so .a  fate  de rolamento mas também 
a  fate  que vai encostar-se na Pedra já assentida Como as pedras empregadas 
serão irregulares sempre aparecerão juntas Mais alatgadas, as quais deverão ser 
preenthidas  corn  pedras menores. 

3.4) REJUNTAIVIENTO: 



MEMORIAL DESCRITIVO 
PROJETO DE PAIIMENTACAO 

TIPO: CALÇAAIENTO CO \'I P4R4LELEP1PEDOS , 
O rejuntarnento sere efetuado logo que seja concluido o assentamento. 
executado espalhando se argamassa com 0,02m de espessura sobre o 
Calçamento, e forçando-se a penetração deste material nas juntas dos 
paralelepipedos, por meio de vassoura adequado. 

3.5) .COMPACTAPAO: 
As pedras -irregulares, depois do assentamento pelo calceteiro, e'o rejunte com 
areia media, deverão ser comprimidas  corn  I-0o compactador vibrador com carga  
minima  de 4.5 vibrandO. Na compectação com rolo .a compressão devera iniciar-
se  ribs  bordos, e prosseguir pare o centro, devendo cada passada do compressor 
cobrir pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior: Nas curvas a 
compressão deverá Começar no bordo interno e prosseguir eté'o bordo externo: 

, 3,6) LIMPEZA E ENTREGA: 
As  rues  somente serão liberadas ao trânsito após conclusão: total da obra e a 
remoção de tOdoSentulhos. 

3.7) PROTEÇÃO: 
Durante todo o  period°  de construção do pavimento e até a  Sup  conclusão; 
deverão ser construídas valetas provisórias que desviem as enxurradas; e não  
sera  permitido o tráfego sobre a  piste  em constrUção. 

3.8) PISTRIBU1ÇÃ 0  PAS  ,PEDRAS 1REGULARES: 
As pedras irregulerés, quando trazidas para o local do assentamento, deverão 
ser depositadas sobre O  sub-leito preparado, se não houver lugar disrionivel 6, 
margem da pista, neste caso as pedras deverão ser distribu idas em fileiras 
longitudinais interrompidas cada 2,5 metros pare a localização das linhas de 
referência para assentamento 

3.9) .  SINALIZAÇÃO: 
Serão - colocadas  places  de Identificação nas Ruas e.  as .placas " de 
regulamentação a ser pavimentada obeclacendo as normas de.  trânsito 
conforme detalhe em projeto. Todas as  places  serão em metal resistente e 
durável, pintadas  corn  fundo anti-feriugem.e duas demão de tinta esmalte de 
acordo com as instruções da Resolução N° 180, Volume 1", Contran/Denatran 
e detalhes do projeto, 

As placas de sinalização devem ser colocadas na posição vertical, fazendo um 
angulo de  
qv,  a 95° em relação ao sentido " do fitneo de trafego, Voltadas Para e lede 
externo da via .Esta ioclina96o tem por objetivo assegurar boa visibilidade e 
leitura dos sinals, evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a 
incidência de taroiS de veiculos ou de raios solares sobre a  place,  conforme 
detalhe abaixo. 
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• 77PO:  CALCAA fENTO COM PARALELEPIPIPO 

 

4. 	• 	• a 9$- • 

   

3.10) .  CALÇADAS E PA$S.VOS: 
As calçadas e passeios serào executados nivelados, para oferecer condições 

frafegabilidade dos pedestres, gorn as rampas de acesso, .obedecendo às 
normas da ABNT, conforme detalhe e loealizaçào em projeto anexo. " 

Nome: 
Titulo: 

CREAJCAU: 

RODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 
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16 
234.26 468,52 

273,44 	546,88 

221,82 	36,17 BDI 1 

1.043,17 

231.51 

BDI 1 	 1,55  

BDI 1 	 1,72 I 

M2 

M3 

0,86 TXKM BDI 1 

BDI 1 

538,41 

Fonte 	Código 
Custo Unitário 

(R$) 
BDI 	Preço Unitário 	Preço Total 

(%) 	(R$) 	 (R$) Item Descricao 

DE 

M2 

M2 

TXKM 

1.3.1. 	 SINAPI' 	94273 	
'ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHG RETO. CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PI,E-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

'INFERIOR X RASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

.EXaCUCAO DE PACSEIO 

	

i i 4 
-• . ; . simi„.,,I 	: 	9,990' 	lEXE,..1.1::.A.0 DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRCTO COM CONCRETO MOLDADO i 

1 	 I 
'  	

11
_1
_4 LOC.:, FEITC EM 02RA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, N.i.3 ARMADO. AF_07/2'016 	

M3 

i--- 

i 	C' , 
i RX.IPA PARA PORTADORES DL,  NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME N3R 905C, 

[1.4.2. 	 OMP 	i 	
'N''•  US^  PIPO  TirrIL ALERTA 01 	I 	 LIND 

1PAVIMENTAg1e EM FARALELEPTDO 	 . 	, 	 1 	
i 

• I PA--\il-MEN1 O EZ.: Pkg,..LELEPIPEO-0 SOBRE COLCHAO DE  AREA  REjUNTADO COM 
. = ;1 .S.1. • 	SINAPI 	i 	72799 	!ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 (PEDRÁS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 	M2 

I POR M2) 

i .2. • 

1
2.1.1. 	; 	SINAPI 	78472 

L1  2.1.2. • 	SINAPI 	72961 	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20  CM DE ESPESSURAA  

74155/1 	I
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 'IA  CAT  DMT 50M COM TRATOR SOBRE 

2,.3. . 	SINAPI 	  IESTEIRAS 347  HP  COM LAMINA E ESCARIFICADOR  
. - 

12.1.{. 	i 	SINAPI 	72838 	
ITRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T. RODOVIA EM LEITO 

	 ;NATURAL  
12.2. 	 ' 	4INSTALAV.0 DE MEIO-FIO  

I2.2.1. 	 SINAPI 	94273 

1_ 

27.4761.008 micro  

1.1. • 
1.1.1. 	 SINAP; 

1.2 ;  

IPLACA DE OaNA 
74209/001 	- PLACA I )! OBRA  I'M CI  IAPA DE ACO GAl VANI7ADO 

; TERRAPLANAGEM 
SERVICOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

1.2.1. 	 SINAPI 	78472 ACOMPANHAMENTO E GREIDE  
1.2.2._ . 	 02492J ORSE REMOÇÃO DE ARVORES  

	

UND 	 
1,273, 	SINAPI 'i 	72981 	,REDULAR;ZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE  20 CM DE ESPESSURA 	 M2  

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CAT  DMT 5GM COM TRATOR SOBRE 

L._ 
I SINAPI L  74155/1 I 

	!ESTEIRAS 347  HP  CCM  LAMINAE  ESCARIFICADOR 	
M3 

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T. RODOVIA EM LEITO 
SINAPI 
	, 	72836 
	• NATURAL 

1.-3. 	 i 	 -1INSTALACÃO DE ME10-F10 	 --J 

re•L'A. CA? DE SINALIZAÇAO 	 •. 	. 	. .• 	• •  
COMP 

COMP  

TERRAPLANAGEM 	  
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE  

M2 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRET  0  PRE-I ABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
INFERIOR X BAC7 SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) AF_06/2016 

305.86 36,17 	8011 

BD! 1 

BDI 1 	 • 

- 
92 	PLACA DE ICENTIFICACO COM NOME  DA RUA (!JM POSTE E UMA PLACA) 45X20 CM 	UNO 	 2,00 
-t- 

03 . 	
PLACA  DC  SiNALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACAS  UN" 	 2,00  
Dr-  REGULAMENTACÃO 

1,29 

1,43 

673.01 

134,60 

0,86 704,28 

0,41 BDI 1 0,49 I 873,01 

Unidade 	Quantidade 

6.00  

25,69 	524,48 	BD! 1 	 6205 	16.180,85 

	

6,00 	295 03 I 	BDI 1 	 354,30 	2.125,80 

56.219,15 

	

86-0,S5 	 53.18 	BDI 1 	 63.86 	56.219.15 

195,07 

227,70 

1,03 j 	
554,56 

-A11111111111111111111111 

9.635,86 

880,35 

17,00 
880.35 

178,07 

285,56 

0,41 

28.55 
1.29 

1,43 

BDI 1 
BDI 1 
BDI 1 

BDI 1 

BDI 1 
BDI 1 

BD! 1 

2.057,58 
342,93 	2.057,58 

3.407,09 . 

0,49 	 431,37 

- L 

43,44 1 	13.286,56 

18.306,65 

-34,29 - 
1.55 

1,72 

1,03 

582,9 
1 364,54- 

302,84 

725,41 

CAIXA P0- PLANILHA ORÇAMENTARIA 
Orcamento Base oara Licitação 

I 1N0 OPERAÇÃO IGESTOR 	 AÇÃO! MODALIDADE PROGRAMA 
1062366-44/218 	MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 	

I 
PAVIMENTAÇÃO 

I PROPONENTE I TOMADOR 	 MUNICÍPIO! UF 
EREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 	 !COCOS I BA  

I 
DATA BASE 	IDESON. ILOCALIDADE DO SINAPI IDESCRIÇÃO DO LOTE  ;  

at' -18 	NS° 	Salvador! BA 	 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS 

Grau de Sigilo 
#PUBLICO  

IOBJETO 
1 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 

I
APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS 	 I 

I BDI 1 I BDI 2 I BDI 3 I BDI 4 I BDI 5 1 
20,09%  

I
LOCALIDADE! ENDEREÇO 
SEDE DO MUNICÍPIO 



• 

• 



Item 

2.3.1  

Fonte Código 

94990  

Descrição 

1EXEC12.00  DE PASSEIO  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO.  AF  07/2018 

Unidade EQuantidade 	
Custo Unitário 	BDI 	Preço Unitário 	Preço Total 

(114)  
BDI 1 	 13.869 

M3 	18.63 	524,48 	BDI 1 	629.85 	11 734,11  SINAPI  

COMP 

2.4.1. 	 SINAPI 

2.5.  
12.5.1 

2.5.2. 

COMP 

COMP 

	

6,00 • 	295,03 	BDI 1 	354.30 	2.125,80 
BDI 1  1 	4-2.978 

	

673,01 	53,18 	BDI 1 	 63.86 	42.978,42 

2,00 
1,00 

L_ EMI 1 
	

741 
195,07 
	

BD! 1 
	

234,28 	468,52 

227,70 
	

BD! 1 	273,64 
	

273.44 

RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NBR 9050, 01 	 UND 'INCLUSO PISO TÁTIL ALERTA 
WIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO  

I PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 	t- 72799 	1ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 	M2 
POR M2)  
	rLACAS  DE SINALIZAÇÃO    1 

02 	• PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM NOME DA RUA (UM POSTE E UMA PLACA) 45X20 CM 	UNO 
I 0 	Pi  ACA  DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACAS 3 DE REGULAMENTA Ao 	 UND  

3.1.1. 	 SINAPI 

3.12 	 SINAPI  

 

7 	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 8472  IACOMPANHAMENTO E GREIDE  
72961 	RSGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 

 

TXKM 	 5'14,33 

BDI I 

212.47 	36.17 

BIN I  
i 

- 3.3.1. 	Si4.AI.1 	i 	9499C 	 M3 
IN LOCO. FEITO EM OBRA, ADABAMENTO CONVENCIONAL,  RAC  ARMADO. PF 0717?-18 

1- 	RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME NEIR M512, 
":-I^" IS'  PIS° -Ar, 	RTA  

• 4 

 UNO 	E.00 	295,03 
. 	'I .7,1*-it  L_'' ! 	• • ' - 	• _i__:• • .. .• - r- 	• • .,..,..- 	VIVENTAÇÃO EM  PARALEi EPIPE2.0 	- • 	''• r• •. • 	-, . • 	 -t--- 

	

-. • 	. 	 !PAMMTLAITO CA'PARALFL.EPIPEDO SOBRE COLL:HAG  OE  AREIA REJUNTADO COM 
53, ' 3.V..' • 	-.•II•i4.F'l 	i 	72:119 *- • ÁRGAWA3 	 a. CA DE CIMENTO AREIA  NC  TPACO 1::: (PEDRAS PEQUENAS 33 A 25 PECAS 	M2 	i 	630,41 	18  

.. 	 ; 	 7.-,r, w.:•_) 	 ! 

PI •%(-.1S DE SiitkillAÇA0 '. • 	• 	 ' 
•• 3.5.1 .• 	 :COMP  ._ 	. 	 . '  I's  'J-.C., A F...,E IDENTiFIPAÇÃO COM NOME DA RUA (UM PO3TE E IJ MA PLACA)  45X20 CM 	UND 

Pl.... , ''.'.t SINALIZAÇÃO EM GHAPA DE AÇG NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACAS 

	

3. 5.2.. 	.  COMP  • 	:73 	 UNO  OF.  RE GLILAMENTA An 

'4- - T.2.  - 	- TERKAKANAGEM . 	 . 

14,85 

2,97 

TXKM 	 11,89 

E5CAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CAT  DMT SOM COM TRATOR SOBRE 
1 3.1.3. 	SINAPI 	7415511  	IEST9FLAS  347  HP  COM LAMINA E ESCARIFICADOR 	 

r - 
i 	• 	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T. RODOVIA EM LEITO. M.< 	9INAPI 	72838 NATURAL  

ii'•-•_.-  __I_ - _______ _•;.M5-7_17 	 > IFiSTALASA0 DE MEIO FIO  

I 	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-F10) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
3.2.1. 	SINAPI 	1 	24272 	CC:NC:RE-A 0 PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

_L__ 	
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_0(3/20113 

__ 
suçit0DE PASSEIC  

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 

M2 

M2 	' 

M3 

830,41 

1330,41  

1213.08 

17,e5 	524,48 

0,41 

1,29 I 	BDI 1 

BDI 1 

BOI 1 

BDI 1 

BD! 1 

BDI I 

• • 	BDI I 
2.00 	195,07 	BDI 1 

4.:13. • . 	1 	SINAPI 741/l, IESIEIRAS 347  HP  COM LAMINA E ESCARIFICADOR 
:TRANCYORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERA 91, RODOVIA EM LEITO 4.1.4 	SINAPI 72838 	;NATURAL  	  , 

4.2. • ' 
 

LI  	1.- 	1INS17.14fIÃO  DE ME10-F10 	_.,-,..._ 	 _. -, -• 	•  
- 	

. 	
IASSENTAMENTO  OE  GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

'4:2.1. 	 SINAPI 	94273 	ICONCRETO PRÉ-FABRICADO DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 
• I INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 

___1__ 
._:LEXECLION0 DE PASSEIO 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIME-NTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 4:1.1. 	SINAPI 78472 	.^.COMP,AHHAMENTO E  GREIDE 
SINAPI 	72961 1-1-REGULAPJZACAO E COMPACTACAO DE  SUBLET()  ATE 20 CM DE ESPESSURA  	 

----rESSTA/ACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A  CAT  DMT 50M COM TRATOR SOBRE 

M2 

M2 

M3 	,• 

1,00 	227,70 	BDI 1 

0,88 

1,29 801 

BDI 1 

1 

0,49 ; 308,90 

1,55 977.14 

- 	13.358,62 

629,85 	11.242,52  

354,30 	2.125,60 

	 •1 	415.257,081 _ 

63,86 	40257,9 -81 

- 	- 
234,26 	468,52 

273,44 	273,44 

_ 	23,02 

1,72 

1,03 	 12,24 

--- 314,93 

268 03: 

5,11 

	

1.43 	BDI 1 	 1.72. 	218,88 
	4- 	 

	

0,8e 	BDI 1 1- 	1,03 • 	519,48 

9.229,1C 

BD! 1 	 43,1-4 	9.229,7C 

BD I1  
0,41 	BDI 1 	 0,49 	 7,28 

5,94 	36,17 	BDI 1 	 43,44 	258,03 

27.476 v008 micro 2 



COCOS/BA 
Local 

19 de novembro de 2018 
Data 

— 

Item Fonte Código Descriyao Unidade Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
BOI 

(%) 

Preço Unitário 
(R$) 

Preço Total 
(R$) 

4.3.1. 

;SIC  

4.4.1. 

F 

SINAPI 
9499°  

IEXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
IIN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 

M3 	 0.50 	524,48 BDI 1 

	

629,85 	 314,93 

	

63.86 	 948,32 
1  

BD11  
.  I PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO 	

S. • ,t":. 

SINAPI 72799 
I PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 
IARGAMASSA  OE  CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 
I POR M2) 

M2 	i 	14,85 : 	• 53,18  
I 

BM  1 

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada. 

Observações: 

Foi considerado arredondamento de duas casas  decimals  para Quantidade; Custo Unitário; BOI; Preço Unitário; Preço Total. 

, 
Nome: ROLJRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 
Tkulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/CAL RNP 101509027-3 
ART/RRT: BA2018.0107953 

27.476v008 micro 3 



CA I XA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
Cronoarama Base para Licitação 

I

Grau de Sigilo 
UPUBLJC0  

I

LOCAUDADE / ENDEREÇO 
SEDE DO MUNICÍPIO 

I

N' OPERAÇÃO IGESTOR 	 PROGRAMA 	 IAÇA O / MODALIDADE 
1052366-44/218 	MINISTERIO DAS CIDADES IPLANEJAMENTO URBANO 	 PAVIMENTAÇÃO 

IPROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS 	

I  
COCOS / BA  

1DATA BASE 
abr-18 	

IDESON. ILOCALIDADE DO SINAPI 	IDEscRiçÃo DO LOTE 
Não 	Salvador / BA 	 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS  I

I

I

OBJETO 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBUCAS 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO 
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NA SEDE DE COCOS 

BDI 1 	B012 I B013 
20,09%  

Item Descricao das Metas / Macrosserviços 
Valores Totais 

R$ 
Inicio de Obra 

01/11/18 
Parcela 1 

dez/18 
Parcela 2 

jan/19 
Parcela 3 	Parcela 4 	Parcels  6 

fey/19 	mar/19 	abr/19 
Parcela 6 

mal/19 
Parcela 7 

jun/19 
Parcela 8 

jul/19 
Parcela (%) 39,47% 31,00% 29,53% 
Parcela Ft5 9111897 71.674 68 68.163 49 

• • 
• t Acumulado (R$) 9111897 162.693,85 '230 

• ,• - 
1. . RUA  JOSE  MIRANDA DE QUEIROZ 94.292,43 	' Acumulado (%) 67,58% 79,51% 100,00% 

Acumulado (R$) 63.726,55 74.970,38 94.292,43 

Parcela (%) 100,00% 
1.1. PLACA DE OBRA 2.057,58 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (R$) 2.057,58 

Parcela (%) 100,00% 
1.2. TERRAPLANAGEM 3.407,09 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (R$) 3.407,09 
Parcela (%) 100,00% 

1.3. INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO 13.286,56 Acumulado (%) 100,00% 
Acumulado (R$) 13.286,56 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 
1.4. EXECUÇÃO DE PASSEIO 18.306,65 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (RE) 0,00 0,00 18.306,65 
• Parcela (%) 80,00% 20,00% 

1.5. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPiPEDO 56.219,15 Acumulado (%) 80,00% 100,00% 
Acumulado (RS) 44.975,32 56.219,15 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 
1.6. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 1.015.40 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (RS) 0,00 0,00 1.015,40 

Acumulado (%) 23,20% 78,95% 100,00% 

Acumulado (R$) 16.092,71 54.773,29 69.375,16 

Parcela (%) 100,00% 
2.1. TERRAPLANAGEM 2.159,01 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (RS) 2.159,01 

Parcela (%) 100,00% 
2.2. INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO 9.635,86 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (R$) 9.635,86 
Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

2.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO 13.859,91 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (RE) 0,00 0,00 13.859,91 
Parcela (%) 10,00% 90,00% 

2.4. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 42.978,42 Acumulado (%) 10,00% 100,00%  
Acumulado (RE) 4.297,84 42.978,42  It  • Ai 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100.00% ,  it' 	.., •Cç 	C.: 	N - e 
2.5. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 741,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% te, 

27.476 v008 rincro 	 1 



Item  Descrição das Metas / Macrosserviços 
Valores  Totals  Inicio de Obra Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8 

(RS) 01/11/18 dez./18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 
Acumulado (R5) 0,00 0,00 741.96 

Acumulado (%) 17,15% 47,82% 100,00% 
Acumulado (14) 11.252,06 31.381,05 65.620,62 

Parcela (%) 100.00% 
3 1 TERRAPLANAGEM 2.022,36 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado  (Ili)  2.022,36 
Parcela (%) 100,00% 

32 INSTALAÇÃO DE ME10-F10 9.229,70 Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (RS) 9.229,70 

Parcela (%) 0,00% 0.00% 100,00% 
33 EXECUÇÃO DE PASSEIO 13.368,62 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (RS) 0,00 0,00 13.368,62  
Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 

34. PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 40.257,98 Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 

Acumulado (RS) 0,00 20.128,99 40.257,98 

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

3.5. PLACAS DE SINALIZAÇÃO 741,96 Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 

Acumulado (RS) 0,00 0,00 741,96 

Acumulado (%) 3,04% 100,00% 

Acumulado  (RS) 47,65 1.568,93 

Parcela (%) 100,00% 
41 TERRAPLANAGEM 47,65  Acumulado (%) 100,00% 

Acumulado (RS) 47,65 
Parcela (%) 0,00% 100,00% 

4.2. INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO 258,03 Acumulado (%) 0,00% 100,00% 
Acumulado (Rã) 0,00 258,03 

Parcela (%) 0,00% 100.00% 
4.3. EXECUÇÃO DE PASSEIO 314,93  Acumulado (%) 0,00% 100,00% 

Acumulado (RE) 

Parcela (%) 

Acumulado (%) 

0,00 314,93 

4.4. PAVIMENTAÇÃO EMPARALELEMPEDO 

---1

- 948,32 
0,00% 

0,00% 
100,00% 

100,00% 
Acumulado (14) 0.00 948,32 

.e;‘1 	  oorne:( ODRIGO DE OLIVEIRA BANDEIRA 

19 de novembro de 2016 

Titulo: 	ENGENHEIRO CIVIL 
CREA/CAll RNP 101509027-3 
ART/RRT: BA2018.0107953 Data 

Local 

27.476 v008 micro 2 
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Prmo EMI 
1551 
230881.14 
.1n448  

2.057,90 
2057,36 
3.40909 

431.37 

sazea 
4364.54 

302.64 

725.41 

1129661 

13 206.56 

MEMO  

16  Nan  

2 125.60 

3E21619 

96 219 15 

1.015,40 
461.32 

546.66  

09.375,16 
2.159,01 

329 77 

1043.17 

23(54 

53466 

5.03514 

463006  

4/. 

tleo 

At natura 

CAI 	P0. PLANILHA ORÇAMENTARIA 
Orçamento Base  oars  Liolacio 	 I 

am de  so.  I 
NRIBLICO I 

OPERAGA0 1GESTOR PROGRAMA 
t 532166449 t a 	ilm esTERIO  CAS  CIDADES IPLANEJMENTO URBANO 

I 
I:

DA0  / MODALMADI 
AMMENTACÃO 

IOSJETO 
PM/WENT 0  OE  VIASJCA$  

!PROPONENT!  TOMADOR 	 MUIRC4PIOI  UP 	 ILCCAUDADEIENDERECO 	 IAPELIDO  co  F.IIPREENDIMENTO 
PREFEITURA MUNICIPAL  OE  COCOS 	 'COCOS (BA 	 SEGE DO MUNIC660 	TPAIAMENT  ACID DEWS  1.1RBANAS NA SEDE CE COCOS  

'DATA BASE 	10E509. ILOCAUDADE DO 814608I 	DESCRIÇÃO DO LOTE 	 I  BD  1 I B012 I 9011 I BOI 4 I OD1S 
864.10 	0413 	SWAM  RA 	 PAVILIENTAGÃO DE SOAS URBANAS NA SEDE CE COCOS 	 20,09%  

• r Mm 	
-[ 

€6664, C6digo 0mer4990 linkladej Om/9MM Casa Unman* 
(RS) 

Rms. 0494/10 
(RS) 

PAV1ME NTAÇ AO SZEIRAS URBANAS NA SEDE OF.SOÇOS 
° IT-  RIMAÃOSE_MIRA41414 DE.QUETE.104  EN  I 

1.1. PLACA DE OBRA  Gm  i 
$WAPO 742096301 I 	i 	i 

 
PLACA DE OBRA DA CHAPA  OE  ACO GALVANIZADO MO ' 6.03 233.56  SDI  I 342.9.3 

12 TERRAPEANAGEN Rm 1 

I 2 I SIMPI 76472 SERVICOS TOPOCAATKOS PARA PAMMENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. 
ACOMPANHAMENTO E  CAME  

nu 880.35 0.41  HD  1 0.49 

t 22. ORSE 0202,  ORAL REMOÇÃO DE ARVORES UM) •  17.00 2136.5  1301 1 3629 
1 2 3  SWAM  72051 REGULAREACAO E COMPAC 1 AC.A0  OE  SOB( EITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 00.93 •  1.29 BOI 1.35 

2 4 SINAPI 741591 124
SOBREESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 A  CAT OUT  5014 COM TRATOR 

ESTEIRAS 347  HP  COM LAMINA E ESCARIF ICADOR 
MO 116,07 i 63 001 I 1.72 

• 2 5 STRA74 72635 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CANNHAO CARRGYCERIA ST. ROOOVIA EM LEITO 
NATURAL 

17c93.1 70421 061 EIDI 1 1.03 

1.3. INSTALACAO DE MEI0610 sm a 

ASSENTAMENTO DE  GUM  (ME  IC/  F10) EIA TRECHO RETO. CONFE001ONAOAEM 
T.3.4  SOW.  44213 CONCRETO PRE.FABRTCADO DIMENSÕES 100613913930 CM (COMPRIMENTO )( BASE AI 305.66 36.17 BOI 1 4244 

INFERIOR 7 BASE SUPERIOR ' AL TURAt PARA AIAS ERRARAS (USO VI4400). AF_0622016 

1.4. • ExEcucAct oe Pmsno 1.1 i  

IA I  SUMP:  44900 
EXECUÇAO DE PASSE* (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CCMCONCRETO MOLDADO 
IN LOCO. FEITO  ESA  OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, NA°  Ammo()  A F _0742016 

M3 25.60 • 524.46 Boi 1 629.6S 

1 4 2  COAT?  RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME  NOR  9030. 
INCLUSO PISO TATO. ALERTA 

UNO  BOO  .. 2E03 BDI i 354 30 

13. PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO •  SW  I 
PAVIMENTO  DJ  PARALELEPIPEDO SOME C.OLCHAO DE META REEINTADO COM 

1 51 SINAP1 72799 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREM NO TRAÇO 12 (PEDRAS PEOUENAS 30 A  SS  PECAS kroi 000.3$ MA  BM  1 63.66 
POR  WI  

IA. 'PLACAS  OE  SINALIZAÇÃO 0011 
, 1 6 1  COMP  02 PLACA DE  ID  I,  NUT [CACAO  OOM NOME (IA RUA  BIM  POSTE E UMA PLACA) 451(20 CM 

PLACA DE SINALIZAÇÃO FM C.ApA  OE  AÇO NUM PS COM PINTURA REELETIVA (PLAGAS 
UNO (93.07 - 23414 

462  COMP  03 OF  REGULAMENTAÇÃO) 
UNO 2.00 227.70 801 1 273.44 

2. .RUAJOSS ALOTSIO GONZAGA MI 1 
2.1 TERRAPLANAGEM  En:  1 

2 I I StimPi 76472 SERVIC05 I OPOE.1.1.10  ,COs  PARA PM/MENTACAO. INCLUSIVE NOTA  OE  SERV/COS. 142 673 04 044  BM  I 0.44 

2 1 2 SIMLA 72961 
ACOMPANHAMENTO E GRUCE 
REGUEARIZACAO E ,_OLTPAC I ACAO DE SUBLE,70 0 TE 20  CAA  DE ESPESSURA kt2 67101 ' 429 80 11 I.35 

2 1 3  SWAP(  74,391 ESCAVAC AO E TRANSPORTE DE MATERIAL  OE  1A  CAT OUT  50M COM TRATOR SOBRE 
ESTEIRAS 347 110 COM LAMINA E ESCARWICADOR 

1A3 134.10 1.43 601 1 1 72 

2 1 4 $1109441 72838 
TRANSPORTE CC/MERV/V.  COAT  CMANHAO CARROCERIA 9 1 , RODOVIA  Ell  ano 
NATURAL 

Tx700 531.41 .• . 	0.06 6011 103 

2.2. INSTALAÇÃO ce meio-no 0(04 

ASSENTAAENTO  DC  01)66 11.1(10 E10)  EN  TRECHO RETO. CONF ECCiONAOA EU 
2 2 • 44773 CONCRETO  PRE-FABRICADO (ME NSCE S 1006150 (3730 CM (COMPRIMENTO  ABASE  M 23/.12 36.17 80 11 43 44 

INFERIORS  RASE 9U1514,00 0 6( 41)444 PARA  VAS  URSA/4AS (USO %MARIO( AT 0672001 

27 a 74 6304 nwro 



EI--TE0 Of  PASSEIO  

133 
	

le 63 	 524.0.6 	SDI I 	 01205 	 734  

OCO 	 395.03 	BP 1 	 354,30 	2 29 002 

PM I 	 42075.12 

273.01 
	

53.28 	BD. 1 
	

63.55 
	

42 976.42 

Toll 
	

74149 

	

2.03 	 19507 	lisDi 1 	 23430 
	

44852 

	

1.02 	• 	227.70 	BOI  I 	 273.44 
	

273.44 

I. 	 .RW4MFAD.1147 	 _  	 SDI  1 	 !SABIN 
Ia. 	 TERRAPLANAGEM 	 NM  I 	 2422,34 

SERVIC OS TOPOGRAFICOS PARA PAVILIENTACAO, INCLultiVF NOTA DE SERVIÇOS. 
3 2 2 	 SNAP. 	 764/2 	 1.12 	 030.4. 	 0.41 	D01 1 	 048 	 30690 ACOMPANEINJENTO E GREIOE 
7 2 2 	 SINAP. 	 72951 	REGUUULGACAO L COMPACTACAO DE SIJEKEITO ATE 20  OA  DE ESPESSURA 	 1.22 	 613,42 	 129 	LIDI I 	 2.55 	 977.14 

ESCAvACAO E TRAnsPORTE  OE  MATERIAL  OE  IA  CAT Darr  50M COM TRATOR SOBRE 
1,, 7 	 SINA?' 	 74I5311 	 Kt) 	 126.01 	 1.43 	SD  I 	 1.72 	 216.36 ESTEMAS 347  HP  C04.4 LAMINA E ESCARIFICADOR 

. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINNAO CARROCERIA 91. RODOVIA  EPA  LEITO 
3 IA 	 SNAP. 	 72438 1300.1 	 504.33 	 046 	sot  2 	 343 	 51446 

NATURAL 
3.2. 	 .INSTALACÃO DE MEIO-910 	 • - 	 RN : 	 0.329,70 

ASSENTAMENTO  OE  GUIA 264E10$101 EM TRECHO RETO. CONFECC/ONADA EM 
3 2 2 	 914/02 1 	 94273 	CONCRETO PRE•FA032C400. EMMENSCES 100XISKI32I30 CM (COMPRIMENTO X BASL 	OA 	 212.47 	 3017 	9C11 	 43.44 	9.229.70 

INFERIOR 71  SASE  SUPERIOR X ACRJR/0. PARA  VAS  )IRRN4AS IMO VI6R10). Af_06,2016 

1.3. 	 .EXECUÇÃO DE PASSEIO 	 NCI  I 	 13 306.62 

execueAo oe PASSEIO (CALCADA) 01.) PISO oe CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 
3 3 1 	 SINAPI 	 94993 	 1.13 	 I 735 	 524.43 	BO  i 	 (2965 	2 124282 GE LOCO. FERO EM OBRA. Acmau.NTO CONVENCIONA). RAO ARMADO 41_07(209) 

RAL.PA PARA PORTADORES DE NECESSOADES ESPEC.A2S CONE ORME  NOR  9050. 
332   	 COW, 	 01 	 UNI) 	 si  cc 	 53603 	FOI i 	 39423 	2 125 50 INCLUSO PISO  TAT.)  ALERTA 
3.4. 	 ,PAvimENTAGAO CM PARALELEPIPEDO 	 NA I 	 40.257.02 

PAvimENTO 08 PARALELEPIPEDO SOBRE CCLCHAO  OE  AREIA REJUNTADO COM 
3.4.1 	 911AP. 	 72799 	ARGAMASSA DE CIMENTO E ARE IA NO TRAÇO I) (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS 	142 	 513,41 	 53.13  SDI  1 	 6366 	40 257.93 

P061.121 	 . 
3.5. 	 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 	 801 I 	 741.85 
34 I 	 COMP 	 02 	PLACA DE  PENT.," CACAO  COM NOME  OA  RUA (UM POSIE E LMAA PLACA) 45%20 CM 	UNO : 	 2.00 	 195.07 I  ea  I 	 214.26 	 465.52 

PLACA  OE  SINALIZAÇÃO 	EM CHAPA DE AÇO 01.14 14  Cow  PINTURA REFIETNA  "ACAS  
352 	 COMP 	 03 UE RE cULAMENTACAO) 	 UNO 	 2  Cc 	 227,70 	BD.  2 	 273.44 	 273.44 

AVENIDA • S 	 1131 I 	 I 	,113 
6.1. 	 TERRAPLANAGEM 	 be:  I 	 A7P5 

SERVICOS TOPOGRAFICOS PAPA PAVRIENTACAO. INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS. 
4 1 1 	 SWAP, 	 7E472 	 142 	 .0 85 	 0.41 	13(11 1 	 0.49 	 7.25 

MX4IPA1*4AMENTO E GREIDE 
4 I 2 	 S1110( 	 72951 	REGI6A012.4,44)  F COMPACTACAO  OE  SUSLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA 	 1.12 	 $4 I55 	 I 20 	80 11 	 105 	 23,02 

ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA  CAT  TAIT 50M COM TRATOR SOBRE 
4i • 3 	 ,INAP 	 741590 	 1.13 	 2 117 	 1 43 	901 1 	 1.72 	 5.11 ESTEIRAS 347  HP  COM 1.01.982 68 ESCARWICADOR 

TRANSPOR 2 L CC,./ERC.42. COM CALANHAO CARROCERIA 9 i RODOVIA EM  LOT  l) 
4 1 4 	 $12..} . 	 73838 	 7 'Au 	 t  III 	 0.88 	BD.  i 	 ¶03 	 12.24 NATURAL 
4.2. 	 INSTALACÃO  OE  61110410 	 1410 1 	 26603 

ASSENTAMENTO  DC  CARA  OP  (0410) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM 
2'O 	 52.0... 	 94273 	CONCRETO  PRE  .1 AMIGADO. 08.1148085  loom  exiaxxo cm (commamepiro x eAse 	U 5 90 	.. 	'30 17 	Bol. 	 43.44 	 566 43 

INFERIOR 21 BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS 194190144S (USO IRARIO. AP _0610,6 

4.3 	 EXECUÇÃO  OE  PASSEIO 	 six  : 	 314.93 

13449016119 Un CAI* Cluant19•414  
vv. UnItArlo 

(RI) 
AM  Preço UonArk, 

(RI) 
Ptelo TeasI 

(0$1 

4.  

• COMP 	 02 

r.  21 

 7 • 
execue.X0 ce PASSEIO ;CALCADA) OU PISO  OE  CONCRETO COM CONCRETO MCADAM) 
IN LOCO  FEET()  ELI OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. NÃO ARMADO /24_07/2024 

RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS CONFORME  MDR  9030. 23. 	 COMP 	 01 
rNctuso PISO TATA.  ALERT& 	

USIO 

2€ 	 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPECO 
PAVIAAENTO  EPA  PAPALR EMPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM 

.1 	 Stranpt 	 72199 	ARC  ...SSA  Cf CVEN TO F AREJA NO TRAÇO ¶3 (PEDRAS PEOUEPUS 35A 35 PECAS 	142  
"OR  122, 
PLACAS  OE  SINALIZAÇÃO 
PLACA DE 10E8(1 IcAÇA(.) CCAI  ROUE  DA RUA RAI POSTE E UMA PLACAI 45X20  CAA 	1.8.40 
PLACA DE SINALizAÇÃO DA CHAPA  OE  AÇO NU1A Ill COM PINTIJRA RE FIE TIVA  (PLAZAS  

2 0 2 	 MOW 	 03 	 UND 
DE REGULAMENT 

SUNAPI 	 94990 

EDI 	 13 859.91 
H- fonts 	CtWit° 

tudnatt,reg 

1' 47, 0208 .96•3o 
	

2 



Loo 

sta 10.05 

52463 901 

tun I 

62005 31,03 

6.11.32 

53.10 	((TIl 	 8308 	9611.32 

.--) 
-;riattira, 

Ison ole 	Co:lige-1 	 Omericao 

Tat MACAO VC PASSCIO CALÇADM  OU PISO  TIE  CONCRE TO  COM CONCRETO MOLDADO  IAA 	 SV,API 	WHO 	IN LOCO.  LEITO  CIA ()BRA. ACASAMANTO CONVENCAONAL. NAO  ARMADO  Ar..07/2016 

,04. 	 PAMASENTACAO EM PARALELEPIPEDO 
PAVIMENTO DA PARA/ O. EL MI.:: DO SOBES COLCNAO DE AREM RE JUNTADO COM 

SNAPi 	 72790 	ARGAMASSA DE COAENTO E  AREA  NO TRAÇO 13 (PEDRAS PEQUENAS 30 ATE PECAS 
POR TA2) 

Ii 
noarg06 2.05304 	 aVi—a elao daste orçamento. RARIP uukrazos os encrcos  sonars  ao SPAM pai a Undad• da  Faddist°  oncloCao•  •  

. 471, VICE,  Anil.  

Pnco Total 
(T3) 

Unulado 	Coantldada  Como UMW* 
(RS) 

Preço  UNMAN 
(RE) 

[aoi consideraclo arredondamento de  dims caw decimals  para Ouantnlado: Custo Unittlrlo: 801; Preço Utftarto; Preso Total. 

COCOS / 6A 
Local 

27  de voato Oe 2015 
Data 

/ 
• LL.. -  

. 	Room:  RODRIGO  DE OUVENLA SANDERA 
lama,  ENGENHEIRO  CNK 
CRENCAURNP 10160KQ7.3 	 iti4VIA°66"  
ARTALRT: 0A20100107653 	 titt4,V

v
Ir
ge

''.
1.
,„eiTiO2A, 40 

c so 

 re  loisu 

1 0056o•INDes. 



44, 
Lni.1  Fl 

CAIXA  
PLO  • PLANILHA  OE  LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES 014200 5.535 

  

• 

ORERACAO 

.

10ESTOR 	 I  PROGRAMA 	 IAÇÃO I  MODA  roam 	 DORSO  
• • t..tst , AA -2, 	;A`AS ,  ;) DAD 1C)0412.,f,3 'Pt ANFJAMF NI 0 	 IPAvlM3jgH2 	 IRAVMENT ACAS/ OE  IRAS  POVIICAS  

1PROPONENTE / TOMAOOR 	 ILIUNIGIPX) 1UP 	 LOG ILIOADE ENDEREÇO 1APOLUDO 00 EIAPREENCIMENTO 
IIIELEILITAutEtiCEPAL OE gpco  	COCOS  /PA 	 "SE° . DO MuNECIPIO 	 PAQEMETRTAÇ,A0 OE  MAS URBANA.,  NA SLOE OE  COCOS  

'DATA BASE 	101550N. 1LOCAUDADe 00 SITIAPI 	IDESCRICAO 00  LOTE  11 

—'e
1  

—'e ISAN,Mo, 	 PARTEAENTAS.A0 OE VMS  URBANAS  NA $ECT DE  COCOS 	
1 01 

X) 0014 1 B012 1 
 003 1 11/%• 1 (1066_1 

J 

017.1017.1 ILEnt 066021980 UN 00 1 	 2 	 11 
LOTE PAVIMENTACAO DEVIAS URSANAS MASCO!  OE cocoa  [Frente de Obra: 

12.NA 
NNN 2 

1. 
1.1. 

RUA  JOSE  MIRANDA DE OUE1ROZ 
PLACA DE OBRA 

- 
• . 	 I 

St,try: 1  IT  PLACA  OE  08RA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO MO 6.00 0 03 
...., 2 1.2. TERRAPLANAGEM 

mt 1 2 1 
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCI. USIVE 

MO 680.3S 580.15 

22 
NOTADA SERVIÇOS ACOMPAM(AMENTO E GREICEE 
REMOÇÃO DE .evOfere LOA) 17.00 17 00 

sm, 01 1 2 3 
REGULARI2ACAO E COTAPACTACAO  OE  SUBLEITO ATE 20 CM  OE  
ESPESSURA 

MI 66035 680.35  
. 

ESCAVACAO E 1 RANSPORTE DE MATERIAL  OE  IA  CAT DTP  SOM 
SNvm> I 7 .1 COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 NP COM LAMINA E 043  (moor  176.02 

ESCARIFICACOR 

IMEE,92 125   
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAM0604A0 CARROCERIA 9 T. T10(61 70428 70426 

NINA 2 1.3. 
RODOVIA EM LEITO NATURAL 
rearautcAo Da MEJ0410 . 
ASSENTAMENTO DE  GUM  IMETOPIO) EM TRECHO RETO. 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA5R3C4DO.044ENSOES 

s....:* 1 3 1 100015X13X30 CIA (COMPRILIENTO % BASE RIFERIOR X BASE 61 30506 30506 
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS LIRBANAS (USO MAJUOI  

RN. 2 IA. 
AF  062016 
EXECUCAO  DC  PASSEIO • 
EXECUÇÃO  OE  PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

SomAx4 II 1 CONCRET01201.DABO IN LOCO. FEITO  ETA  OBRA. ACABAMENTO 143 25.69 2506 

CONVENCIONAL NÃO ARMADO. At  oracle  

Sett,.  IS? 
RAMPA PARA P0111 ADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS UNO 0.00 003  

my.,  2 I 5 
CONFORME  NOR  905/ INCLUSO PrSPISO TATO.ALERTA 
PAVINENTACAO EM PARALELEPEPEDO -  
PAVIMENTO EM PAPAL ELEPIPEO0 SOBRE  COL  CIIA0 DE ARE IA 

S.,...;:, I 	!, ! RE JUNTA(%) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO '(SACO 
3 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PE  CAS  POR M2/ 

M7 00235 606 30 

ItALLI 2 	'(6 

50,1,0 	t 6 1 
 

PLACAS oe suroodacAo 
rl  SCADS  10E  HEW ICAO°  COM NOME DA RUA (UM POSTE I LIMA 

UNI) 

• 

200 20) 

SE-,21 	ISO   

PtACA) 45%20 CM  
RAGA  DE SOTALVACA13 EM CHAPA  OE  AÇO NUM 10 COM  PIN  TURA 

UNO 2.03 200  

M 2. 
REF LE  nvA (PLACAS  OE  REGULAMENTACA01 . 
RUA  JOSE  ALOITHOGONLAGA 	 . 	

. .. . _.. 
• . 

• 
. 	.._,_._ 	. 	_ 

.1 TERRAPLANAGEM 

Sr, 	12 t t 
SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSIVE 
NOTA  OE  SERVIÇOS ACOMPANTWIENTO E GREIOE 

1.12 673.01 673.01 

Sr.., 	12 I 2 
PECAILARIZACAO E COIAPACTACAO  OE  SUBI.E(TO ATE 20 CU DE 
A SSESSORA 1.47 623.01 673.01 

270 1,0Q0 LtErso 

10 



TANI 1 

Sonva 

Ser.465 

RA* 

NA.. 2 

SIVçS 

Sw.va 

NAN 2 

5•0v0 

Sow,' 

540•14 

ANNA, 

ANN 

WI. 2 

Mvel 

• 

I

Nivort 	,iInt I 
	

besc0039 	 I LAW. Ovan193/424 I 	1 	 2 	 3 	• 	 4 	 10  

3 

2 	.< 

11. 

ESCAVAÇÃO S TRANSPORTE DE MATERIAL DE IA  CAT  DAIT 5012 
COAI TRATOR  SOUR/. 	S'ERAS 347 He COM LAMINA E 
ESCARTF/C.A0OR 
TRANSPORTE COMERCIAL COM C  AMNIA°  C.ARROCERA  OT  
RODOVIA CU .ErTO NATURAL 
NSTALAÇÃO DE MEIO-FIO 
ASSENTAMENTO DE OVA ILIE10.F10)E1A TRECHO RETO. 
CONFECCIONADA EU CONCRETO PRE-FAERICADO, oisFemsOes 

1,3 

TX/04 

34 001 

538.41 

13450 

538.41 

221 i050osx13400 	(COMMA/ENT° X BASE 101E01014 X BASE 221.42 221.82 
SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URRARAS (USO MARTO)  
AF  06,2016 

23 execue-Ao DE PASSEIO 
EXECUÇÃO DE PASSE* (CALÇADA, Ou PISO DE CONCRETOCON 

22 '  CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA. ACAEAMENTO M3 *463 18.63 
CONVENCIONAL. 6A0 ARMADO  AF  roam 

252 RAMPA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
CONFORME  NOR  9050. INCLUSO PISO TATIL ALERTA UNO 6.00 050 

2.4. BMATWITAÇÃO  am  mutou.Eteeinoo 
PAVIMENTO EU PARALELEPREDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 

24 1 REJUNI A00 COTA ARGAMASSA  OE  CIMENTO E  AREA  NO TRAÇO Al2 673 01  073.01 
1 3 (PEDRAS PEOUENAS SOA 35 PECAS FOR  442) 

25. PLACAS De SIMAUZACAO  

2 5 1 PLAZA  t*  OE  PI IPICACAO COM NOME  OA  RUA (UM POSTE E UNA 
PLACA) 45X20 CM LINO  200  

20 2  PLACA  OE  SPIALIZAÇÃO EU CHAPA DE AÇO NUM 10  CON  PINTURA 
LINO  1.00 '50 

3. 
REFLERVA (PLACAS DE RE MLA/SE/RAC/491 
RUA RAFAEL ESTÁCIO DA COSTA 
TERRAPLANAGETI 

3 1 1 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO. INCLUSNE 
NOTA DE SERIACOS ACOMPANNALIENTO E GRSDE M2 630,41 630.41 

2 
REGULARIZACAO E COUPACTACAO DE SUBLEITO ATE 10 CM 0€ 
ESPESSURA M2 630.41 030.41 

ESCAVACAO E TRANSPORTE  OE  &LATERAL DE IA  CAT MAT  501.4 
*3 COM TRATOR SOBRE E STE IFIAS 341001  CON  LAMINA E 1.13 124.00 *26,00 

ESCARimA000 

'4 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T. 
RODOVIA ELI LEITO NATuRAL TxTCM 00433 604.33 

INSTALAÇÃO DE MEIO-PIO 
ASSENTAMENTO DE (3AA (iff10 FlOp  EMI  TRECHO RETO. 

ONF ECM/IA:DA EM CONCRE T 0 PRE.FABRICADO. DIMENSÕES 
2 00315x 3XX CM (COIAPRIAILNTO x BASE INFERIOR X BASE II 212 41 212.17 

SUPERIOR x AL TURA) PARA  VAS  URBANAS (USO VARIO)  
AF  0402010 

3.3. execucAo De PASSEIO 
EXECuÇÃO DE PASSE* (CALÇADA, OU  RISC,  DE CONCRETO CO/4 

3 3 CONCRETO MO)  [ADO  IN LOCO Ferro FM OBRA. ACABAMENTO LIS 17.85 1785 
CONVENE/ORAL NÃO ARILADO  AF  07/2016 

3 3 2 RAMPA PARA PORTADORES CE NECESSIDADES ESPECIAIS 
CONFORME  NBA  9050. INCLUSO VISO TAT/L ALERTA UNO 6.00 6.00 

34 PAVIMENTAÇÃO PM PARALELEP(PEDO 
PAVIMENTO EU  PARALELEPP,E00 SOBRE COLCHAO DE AREIA 

34'  RE JUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  AREA  NO TRAÇO M2 63041 630.41 
1 3 (PEDRAS PEQUENAS SOAIS PECAS POR  L121  

35 PL ACAS  06 SINALIZAÇÃO 



NIvel 	I 0444.1q4o I Unkl. Ovam440• 	I 	2 	2 	4  B 	 10 

j PLACA  OE DEN  TY icApdo COm NOME  OA  MIA (UM POS rE E UMA 
PLACA) 45020  OA  

250 2.00 

Senow 5 2 
pLACA DE  SPAN-MACAO  EM CHAPA  OE  AÇO  NUM  16 COM PINTURA 

UNO  1 03 1.25 

• 
RE FLETIVA IPLACAS DE REGULAMENTAÇÃO) 
AvEtookbo4.9 

4 I. Temaruvudisi 

1 	1 SERvICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVAt4TACAO. INCLUSTVE 
ME 1465 1465 

24.Ãso 412 

NOTA DE SERVICOS. ACOMPANNAMENTO E GREIDE 
REGIAARIZACAO E COMPACTACAO DE  softer°  ATE 20 CM DE NO 14.65 '435 
ESPESSURA 
ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL  OE  IA  CAT  OMT 5011 

9. 4 / 3 COM TRATOR SOORE  MEWS  347  HP  COM LAMINA E 143 217 25? 
FSCARIF/CADOR 

4 	4 TRANSPORTE COMERCIA.  CON  CAMINHAO CARROC.ERIA 01. 
TEEM MAI 1120 

Ml 2 4.3. 
RODOViA  EN  LEITO NATURAL 
PASTALACAO DE MEIO-F10 
ASSENTAMENTO DE DULA (54EI0-F10) EM TRECHO RETO. 
CONFECOONADA EM CONCRETO PRE-FABRICA00. DIMENSOES 

12 3  103015013530 	(COMPRIMENTO O BASE INFERIOR E BASE 5.94 SO' 

SUPERIOR A AL  TOR.  .A RA  VMS  UPAANAS (LISO MARIO) 
A/ 	011:20)5 

My. 2 4.3. XECUCÃO DE PASSE* 
EXECUCAO DE PASSEIO (CAL CADA) OU PISO  OE  CONCRETO COM 

swop:. 4 3 CONCRETO MOI DADO IN LOCO FEITO EM OBRA. ACARAMENTO 0.50 010 

CONVENCIONA1  MAO AMMO°  50 07820)0 
NNW 2 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELENPEO0 

PA/ANENT° EM PAPAL E LEPIPEO0 SOBRE COLCHAS DE  ARCM  
.0—p 4 A RE JUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO "$5 1415 

3 MEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR  LOT  

COCQS,BA 
LOW Nome: 	 DE  OLIVEIRA  BANOEIRA 

TWA! 	ENGENHEIRO  COAL 
SOS" 

2: 	400661 	TONI CRENCAU BHP 1015090274 
MITIRRT; 10.20111 0107955 	 .1k6eV3C011 	,n  

DMA 	 • 

• 



,--"7" ., 

1 ‘ 
i:t1-1  ( 

Ltt:!.  Fis 

ASsinE.-1.!.tra 

rOPERAÇA0 1147I
. 

 
""'" 

!PROPONENT( TOMAOOR 
1PP EfEi7v9o. 1121/6E0214 oe Cocos 

1.- CTEF 	IIMPRESA EXECU FORA 

12:17,;'1010 PA S P1PAPE. 6 

1 "  ,: 

If34";6'1. 0107053 

1===.;"'° 
1 0016 TO 00  CT0.11  

1:Aej:LT:NTAc.to  :7.E  VMS PO9tIC.8 	 b OO VlA5 r11.1.1';  

I 023*  
0111°M20A  111 	I 

PROOFaMA IACAO /1400A410A01 
PAvV.C., 440 

I (1.24 9. Soo 	I 
MPUITUCO 	I 

D.";'5'.137.271r.  tr°6  

CAUtA Pt! • Modha de  L.40.1.4lner110 dl £94000. 
0097494 ,2 1:110.0472v09 

• 

• 

§ 
F.6640 de  cur.

V23 

	3 	 s  

i§  
Tex ft "YrAnvinOs RS n0e57 	 16 	ig 

MINN 	ReM 	 0•40141.4 	 URI. 	010. 	Onto URIC  Praça  Toed  
(RS) 	11451 	

T11616 04  twat. 	 1 	Z 	3 
• ' 	

4 

--.4 14101 	I 	RUA  JOSE  MIRANDA 00  WORM    5 04212.3 
1001 	1.1. 	PLACA  OE  OBRA 	 . 	. . 	. 

22  05e677..50"  I 0.04 06 Obra . . Senno .1 l 1 	PtACA De Oert A EM  CRAP.,  DE ACO OALVANI7JR:30_ _ 	 612 	 660 : 	34293  . 
 

.._. 
340706 . _. 1640 	 UMIAK/MAGER 	

34°1  	i  ••• 	"L. 
.561111ADOS TOPODRRFICOS PARA PAVIMENTACAO. 

se...v. 1 2 1 	INCLUSIVE 0004 00 SERVICOS ACOMPANNAMENTOE 	612 	400.35 	0.40 	23137 2.T.6.204.046 	 soo.se  
GAME 

50.446 	1 22 	ifiaior,:ko De ARVORES 	 . 	LINO 	 i 705 . 	34

1 

 : .  502,03 2.14•6444 . 	 17;40 : - 

5.66146 • , ' 	
REGULARCLACAD ( COMPACTACAO DE $21612630 ATE 20 CM 

M2 	WO  35 	 1.364.56 2•T40401695909 	 420.35 DE ESPESSURA  
000054/COOU TRANSPORTE Cf 11A0E61A4 DE 1A C.AT Doe 

5040 	I  24 	SOM COM TRATOR $OORE ESTERAS 347 NIF  COIF  UUdINA E 	10 	17907 	1.73 	302 	6 	 1760761 2.6••4040P61 
ESCARAICACoR . 	 .  
TRANSPORT(  COALERC0L CCAA 

5 	 CA.1000.0 CARROCERIA 9 T. 	no., 0.459 	1 2 0 	 70420 	1.03 	726.41 3.7966646946996 	 704.56 RCOOVIA EM LEIF° NATURAL 
11.111 	S 	.INSTALA0.0 DE ME10f10 	 13296 56 

 

ASSENTAIAEnTO PE GUIA (9610.6.0) EL. TREC30 RETO.  

Saw, 	
CONFECCIC64409 EM CONCRETC1114E-398141CACO. 

"  I   DosENSOES m33,5313330  Oa  mouvRAENTo X BASE 	la 	 305 05 	4364 	13 210.91 3-221.6495602620000 	 3403 . 
INFERIOR X BASE SUPERCR X ALTURA). PARA  VAS 
URBAN,*  I1150911.0301 AF_06,2016 

14=6.66 16964 	1.4. 	. autEcimAo De 9A.63,10 

EXECUCTO DE 0A110E10 (0AC-AGA)  OU  6650 CE C06639630 
544695 	I 4 I 	COM  2224000 10 MOLD000 PI LOCO 0E00 EN CONA. 	 613 	 23.94 	029.66 	1616045 4 7211001 0 WV. 2. 35242094241 	 25 06 

ACASAVENTC COWENDOw.i. PAO ARNACK) 4F_0760115  

RAMPA  PARA  coNTAD346ES DE NECE66634.,S ESPEC4.* SAAR* 	•. '7 	 1.440 	 005 	564.30 	3 12.5 60 a 72,14.1. fa,. 	4640.60 	000  CONFORME  NOFT 0350 INC& LSO PASO TAM AL ERTA 
0.01 	I.4. 	FAviiieNTA060 FA PARAILErt0000 	 5621615 

PAVITONTO EPA 0 ....  n. EpvEoc SCORE COLON/ODE 
' ' 1 	AK. REJIA TACO Cow AVIGAVA ssA cc 09/0230  6 AREL., 	3,7 	61030 	6316 	56 209 15 647410000500441035626011ee 	000.35 

410  TROCO  1 3 tPEORAS PEOL4 N44 so A 30  PECAS POR  4421 

0,0.2 	lI. 	MACAO OE SINALiZACAO 	 1 015 40 
T'T AC.  Cf-  IDENDF1CAC.40 CCU v1619 CA 004 mu (ONTOE MO 	 200 	21120 	461192 65001116210 	 ZOO LAU IRACA; Mum cu  
PLACA  DE SiNALCACAO EM C114,  A 06 ACO NUM ‘4  COM  SANK* 	 02fluRA REFLETNA "ACAS LA RECARAVENTACT.C6 	u1410 	 200 	27324 	521100 6.540000 	 3.00 

61101 	2 	RUA  3016 *1060100010590* 	 69 375 • 6 

/ 7 477 MIC3 6,010 



Au.;ncal:Ara 

VAR Iota/ do Orcame,, RI 133 657 t3 

NAN 	Rom 	 044141640 UAW 12134. 
Preto URN 

IASI  
05940714.9 

Frontes  OA  Obra• 

ittuso 000 (Vent. 

§ 	§ 
E 
3 	4 

21. 	TERRAPLANAGEM 2106.01 

C7)S 	 040.4 PAvIVEN,AC.‘0 
143'4 TO SERACOS  490312re....4vE 	F 372 7737: 749 32077 T 0730! 

FAME 
REDuLARIZACAO E C734P/474CA° OF SU&EI0A1E 20 

I 2 
ESPE SRAM 

142 573 0: 710 700  :7 2.7.3Hplempet 673 01 

ESCAVACAO F 70ANSPOR  TE  34 MATERIA• OF IA CAT LAG 
7 • 3 	OCIOCOSI TAM OR 30006. 40104065 347 PP CON LANNA 143 1 14 69 172 73151 2,v1epor-Ip.1. 114110 

ESCAPIP1CA03049 
10210000 06 COVERCHL COY CHANHAO  CARROCE  MA 5 

Smesz 	2! 4 	RODCA/M EN IWO NATURAL 
THU/ 520.4: 133 59490 2.74N334.740A0 201.41 

MANI 	Li 	INSTALACAO OE NEKAPIO 99.e6 

655641610 04 OUM IME10-F10) EM  TRECHO RETO 
CONFECCIONADA  EM GONDRETO PREFAB/WAG/O. 

SPYSo 	72 t 	DWENSOES 10131.928 13730 C&I  (COMPRIMENTO  4664* 221)02 43.44 963E26 3-1003/141 	1441 221112 
00E5900 BASE SUPER/DR X  ALTURA) PARA  WAS 
506044465 1230 VLARIO) 41_13302016 

ANN 	13. 

EXECUCAO  CC  PASSE* ICA/4./1W  ou aso oe  CON 	MCRE 

. ..... .31406.91' . 

Se7H72 	23 t 	C011 CONCRE TO MOLD/DOH LOCO. FEITO  EN  CORA 093 14.63  =SS  91734.!! 4 Pmsam a rarrom 44 05449r..94404 la..ss 
.5 	012041 	COMVENCJOMAL NAO ARMADD  Ai _01,20.3 

RAMPA PARA PORTADORES  OE  NECESSIOACAS ESPECINS . 
53..09 	232    0330011131 166R 9054 INCL  LBO  PISO  TAU.  ALERTA  106) 0.03 30420 2120.94 4029,r.09 e Novas 40 .44+13933•03 6.00 

NON 	ZA. 	' PAVIMENTACAO EM PARALELEPME00 42 973.42 

544.94 	7 4 I 	MEW  REJUNTALO COMARGANASSA  Of  CAIENTO E 00614
P4011461400  EN  PARALELERPEDO SOBRE  COXING  DE 

NO TRACO 1 3 OPEORAS PEOUENAS XI • 35 PECAS 600631312 
673.01 6,9 06 42 9747111,.:2 673.01 SPAH.P.M6....".."""° 

10.11 	2.4. 	. PLICA$ 01 SINAUEAGAG 
MACA  OE  /DENTIFK.AyAo COSI NOME  OA  FILA  GPI  PCST( E 

54.7N07 	2 $.1 	UNA  RAGA)  45120 CAI 
1)0.03 2.09 234.26 463 52 84.404300 . 103 

'PVC./ OE  471441.7ACAO EM CH 	 NW NI CHAPA  OE  AÇO 	COM 
Sanopl 	2 5 2 	AINTURA REELETIVA IPLACAS CE REG1AAMENTAC.101 

L110 1.03 . 273 44  273.44 11441603014 1.03 

1464 	 'RUA RAFAEL EE044010  OA  COSTA .1 0.630132 
WM 	3.1. 	- TERRAPLANAGEM 2029.36 . 

SEPMCCE TCPCGRAMCOS PARA PAVW.ENTACAO 
51104.3 	3! I 	01770100E 6016 DE SERvICOS ACOMPANNAVENTO E 62 5304. 040 30E90 631.41 24/030.34011  

2.1471360oorn 

DAME 
aEsuLARIZACAO E COMPACTACAO  OE  SuM.E110 MI 

 04 05000504* 	
2709 

&MAO 	11 2 M2 4344• *55 . 077.14 1130.49 

E SCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL.  Of.  IA CA' GMT 
59N99 	310. 	WM COM TRATOR SOBRE ESTERAS 34796 ELVA LAMNA t: 93 *2050 • 1.72 MN 2.14144pt59951et 124.05 

ESCARNICADOR 
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAINNHAO CA 5PROCEPA 6 7 

S4,939: 	3 9 4 
PCOOVIA  EN  L MC HATL/04 

NAAt 	3.0. 	INSTALAC,A0 01 9690.090 

.,.. 
b133 00 1,03 69040 

022070 

2.74,43.-49944 500 33 

7 47 7 v004 14100 



(4...L. C) 
it-i  Fla I,- 	 0 
• o- 

• 

mme,  10•6463 0,DoNATTL RS 330 337.1A 

/114)1 

	

	 038441489 	 LAVAL 

ASSENTAMESTO DE 01.014 IMENDFIO: TM /5E03/0 REM. 
CONFECCONADA EM  CONCRETO  PRE.FARR/CADLO 

SoNN 3 	1 2 I 	OVENSÕES '21./5213330CM (CONPROIE N10 X DA 5 E 	 41 	 23231 	'344 	9 279 <0 3.<131446Ç30 14 3.•., , .< 
Ri<ERIOR 3  EASE SURERIOR A ',TURA/  PARA  HAS 
IARBANAS  (USO  VIARIO) 443 .1010536 

RN. 	 exectx,Ao oe PASSIM 	 13 30772 

EncucAo ct PASSEO(CASCADAI  OU  71,53 GE CORCRE IC 
Se,•24 3 3 I 	GOV C070RE TO SICAOADO NC LOCO. 10410 EN  CORA. 	ma 	 O 85 	62435 	II 342 lk? 4 Rm." • Orrr.as Oe z4)ns40424 

A^,kawvvro CONVET,CIONAL SAO ARVADO AF_C3/2011 

RAVAA  PARA  OGATACORES CC NOG'S-SCAMS EBRECLAGT 
$ANNo 3 3 2 	COSTORME MAR 1050.  INCLUSO PISO  TAT&  ALERTA 	 LAND 	 000 	354 30 	2 125 63 • .....9 • I•54) co auss.c/1,045.  

NINO 	3.4. 	PAMIMENTACAO Ehl PARALLELEPIPED° 	 • *02536*  

mA  m.MEN TO  Ele  5084tE0E00EO0 SCRRE 003.0I1A0 DE  
Sor.nr,o 	34 , 	AREA Ai( LUNTADO COIL  ARGAMASSA Cf CIMENTO  E AREA 	1/2 	63043 	6330 	4075764 5.RJ38Tme6445. 5,/ 04,1044;0050 

NO 10500 I 3 (PECRAS FECLIENAS 30 A 3)  PECAS  DOA 1423 
• • . 	.. • 	.• 	 • 

FINN 	&S. 	PtACAS DE smuLurAçAo 	 74134 

5330354 35 	RIACA OE 12EkTIFICACAO  COM  600)5 DA  RUA  (UM 	23426 U POSTE E 	 MS )2 .69ANNT-  4,06  UND  OA  PLACA)  45%20 CM 

1.

273

.

.

93

44 6•SAANNA,  MAC.  Cf  SINN. /ZACAO EM OAAPA DE ACO NVAI la  COM  
04<<RR 	3 f. 7 	 UNA 	 IOU 	2734 

471S 

NNIURA RErl E INA yPtACAS DE RE GULAVERVAG.10, 
RNA/ 	4. 	A1fEMOA GOIAS 
914)1 	43. 	TERRAPLANAGIM 

SENACOS TOROGRAFICOS  PARA  PAsAMENTACAO 
Sms•co 	 ft'LLUSAT 001A CE $EROCOS ACOMPANNAVENTO E 	143 	 '466 	049 	1.26 1.3eR•Ooru5orn 

GAEICE 
0003L4012404()0003L4012404()E 000014CIACAO OE SUBLEITO ATE 20 Cm 

	

1445 	IN) 	23.10 2-Twagd.w." 
DE ESPESVJRA 
1104434050 E  TRANSPORTE  DE MATERIAL DE 1A CAT OUT 

ftvIcr. 	4 3 3 	501/  COM  TUTOR =IRE EVEN/AS 347 He  COM  LATNILA E 	143 	 7.97 	1.72 	5.11 2.T)3310391 4441'l 
ESCAR1F/CAC05 
1 RANSRORTE COMERCLAL coy CAJNAR4A0CARRCCERIA 9 T. 

Servo 4 (4 	 05114  .000•41A EV  LEGO  NATURAL 	
11411 	6)) 	12.21 2.E07II001404/1 

Novel 	4.2 	INSTALACAO DE MOO.F10 	 26803 

ASSENTALLENTO DE CUM GM OFK), TM 30ECII0 0E10.  
CONFECCIONADA  EM  CONCRETO  PRERMARICADO 

5R1304 4 2 1 	DWI NSCES 106015313/ 30 CM (COMPRINENTO X BASE 	 RN 	43 44 	254133 3•Int•Nocto 04 MALL rc. 
,NeERIoR 2c EASE SuAERCAR % Al Tt.31..,  PARA  /GAS 
UROANAS tuTAG  NINO/  A,  D10016 

034)4 	4.3. 	Execve,io DE PASSIDO 	 31493 

015040.50 CF RASSE 41 /CAL CAD.° 01./ MO DE CONC.,  '0 
< 3 I 	COY CCRCPE 73 W31.13400 I. LOCO. 55110 EM  OBRA 	 Se 	 050 	629 MA 	31453 ANNA/Nas • Tanass se 0544440S  

ACARAMENTD 00140E100)1621 541,0  ARMADO  40_070.614 

PR. 	 PAVIMENTAGA0 EM PARASELEPIPEDO 	 04 3.32 

uENTO rv ,ARAL E r•PE DO SOINE COLCNAO 
4 4 1 	ARECA 01.5.7e •3QC0W  ARGAMASSA  OE  CIMENTO  E AA,- A 	82 	 14 95 	53 11. 	046 33 5 Pa Wifi4,11,44 4.41, 0075604 	 143$ 

tpAc.r; 1 3 1/E DLLS mEDIENAS 30 A 36 PEC.AS .404 013 

?; 	/  7  V004  Intcr0 

0m04 U44. 0)9 638.3 
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,erAts 04),  

Ida< dos orntot 

FS 
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11141 

17S5 
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633.41 

200 

I.00 

6.1111 

036 
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CAIXA CFF CRONOOFtAhlA FISICO-FINANCEIRO 
Coma:rams Base Data t .erac.80 i Gut( de 61214 

IIPUBUCO  

IN' OPERAGA0 IGESTOR 
5 IPt 	 P 1.1012.166,44  la 	I MOBSTF(AG fIAS  ::(')AG),  	.Mk911.191(7  LA(  BANO 

IPROGRAMA 	 a° t  MOOALIDADE 
MOMBNTACAO 	

¡MET()  
PA1A1SERTAÇA0  OF  914S PL26JCA5 

i llkOPONENTE  I  TOMADOR 
UE VIORA LOP•CP'AL  OE  COCOS 	 COCOS BA PR 	

IMUMCiP10 f  (IFF 

i 	
ILOCALIOA09 /  1N006500
ISEOE  0010.060010  

'DATA BASE 	101P3ON. ILOCAU0A138 00 110)M9 
BA 	 A 

IrsCRigA0 00 LOTE 	 0011 9012 6013 	11014 11015 
4to.19 	N30 	SaNadoe  i 	 MMENTACAO DE  VMS  URBANAS NA SEDE DE COCOS 	

I 	I 	I 	I 	I 	I 
m00%  

' 

RNA I 04saRIO  das  Notss /  Macrossen4os 
Valor**  Totais  

(RS) 

911010 4.  Obra  
Oiritris 

PARMA 1 
442/111 

Parcels 2 
MA/19 

Pamela 3 	Parsols a 
fa94111 	 mar119 

Pamela 6 
404119 

	

Pamela 6 	Parcel,? 	Pamir.. 6 

	

154019 	 jortrlf 	 11.4/19 
PamM• (%) 36.47% 31.00% 29.53% 

CRONOC3FtAMA GLOBAL DO  LOTE  230.657,14 Parcala ( R6L_ 91.116,97 71.97A65 69.163,49 
Acurnulado (%) 39.47% 70,47% 100.00% 

Acorturboo (RS) 91.116,97 162.693 65 2307357 14 
PefoR4 (%) 67.58% 11.92% 20.49% 

I.  RUA  JOSE  MIRANDA  DE GUESSOZ 94292.43 Ann-woo (NO 67.56% 7961% 100,01% 

AarrnAMR,  (RS) 6372635 74 970.38 94.292.43 
Pamela (%) 100.00% 

II  PLACA  DE  OBRA  2.057.5. A...woo  No 100,00% 
A1ot64440 INN 2.057.56 

Fermi. OM 100.00% . 
I 2  TERRAPLANAGEM  3.407.09 A...we (X) 100.00% 

Ann15A400 (RS) 3.407.09 
P.109101%) 10000% 

1.3  INSTALAÇÃO  DE  MEIO-FIO  13.2111366 A10410060 (%) 10000% 
AcurnuNdo (RS) 13 286.56 

ParceN MI 
AbbsAmo (%) 

0.00% 000% 10000% 
1 4 EXECUCÃO OE  PASSEIO  18 306.65 0.00% 0.00% 100,00% 

41 	AN (RS) 0.00 0,00 18.106.65 

P566001%) 60.00% 20.00% 
15  PAVIMENTAÇÃO  EM PARAL EL EPIPEDO 50.219.15 A00numclei%1 9000% 10000% 

&ammo, 1RSI 44 975.32 58 219  15 
Pave. (%) 000% 0.00% 100,00% 

1 C  PLACAS  OE SINALoZACAO 1 015.40 Aoarmado (%) 000% 000% 100.00% 
Aconullao (RS) 0.00 0.00 1015.40 

Potato (%) 23,20% 55.78% 21.05% 
2.  RUA  JOSE ALOMIO  GONZAGA  69.376,16 AporaMdo  MI 23.20% 75.95% 100.00% 

AcurtAisat  IRS) 16 09271 5477326 69 375.16 
Pamela (%) 

AcursArlo (%) 
100.00% 4 • 

2 1  TERRAPLANAGEM  2.159,01 100.00% 
&mama& (MI) 2109.01 

P64101.8) 10000% 
2 7 iNSTALAÇÃO DE  MEIO-PIO  9635.66 Abormsdo Nio 101000% 

4444...rodo  0151 0635.86 
Parcel. (X) 0.00% 0.00% 100.00% 

2 3 ExECUCAO OE  PASSEIO  13.859,91 Aaa.N.Nalo 00 0.00% 0.00% 100.00% 
AcvercURM  (RI) 000 000 13 659.91 

Pame(4 (%) 10.03% 90.00% 
-  PAVIMENTAÇÃO  EM PARALE: EPIPEO0 42 978,42 8140664440 1%) 10.00% 100005,  

4001.0041. 195) 4297.64 4297642 
PlIKKP en) 0.00% 000% 100.00% 

25  PLACAS  DE S1NALIZACAO 741.96 AomeAdo Mt 500% 0.019 10028". 

27 CY ,s5 rxyD 

AMID° 00 EIAPREENOMIEWID 
10A,ALFFNT447Ã0 OE WAS LIROANAS NA 6609 OF  COCOS  



,...4  

(;,..). • 

Item DemricSo eas Meta,? Macrossenlcos 
Valores  Totals 

(RS) 
heels se Otoa 	Parcels 1 Parcels 2 

Mn/19 
Parcels 3 

10.111 
Parcela  4 

ocart19 
Pamela 5 

abo19 
Parcels (I 

ma1/19 
Parcela 7 
iiinJll  

Pamela 8 

A0.. 54d 	020 0.00 741 .90 
Prods (%) 17 15% 30.67% 52.18% 

3.  RUA RAFAEL ESTACO DA COSTA 66.620.62 ! 17 IS,. 47.824. 101.00% 
Acsseolede (RR 11 2$2.06 31 381 05 65 820.42 

Pleceta (%) 100.03% 
3.1 TERRAPLANAGE11 2 022.34 AoaraLsoo It) 103,03% 

Awesome MN 
Parcels (%) 

2022.30 
100.00% 

Noarsierla 01) 32 INSTALAÇÃO DE MEIO-FIO 9221,70 100,03% 
Awn/Jab IRS) 9229.70 

Pros% (%) 
A0.rsular1e(%) 

0,00% 0.00% 10000% 
23 EXECUÇÃO DE PASSEIO 13.368.62 000% 0,00% 10090% 

0.00,1440 )90) 0.00 600 13 348.62 
Parcels(%) 0.00% 5000% 5600% 

34 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEO0 40 257,56 Acons4040(11) 0.00% 5600% 10000% 
Anemia:ROM) 0,00 20 126 99 40 257,98 

Percela (%) 600% 0.00% 100.00% 
3 5 PLACAS De siNALIzAcAo 74100 AD/mimeo (%) 0.007% 0.00% 10000% 

Amer...sae PM) 0.00 0,03 741,96  

4.  AVENIDA =As 1.541863 
Parcels (S) 

Acoes0.0e 041 
3.04% 
604% 

96.96% 
100.00% 

000R0.40 (RI? • 765 1500,93 
Percem (%) 103.03% 

TERRAPLANAGEM 47.65 AconMarle III 100.00% 
AoprolmSe (RS) 47,65 

Parcels(%) 0.03% 100.00% 
4.2. INSTALAÇÃO DE MEI0F10 258,03 Acomulsee (%) 000% 100.00% 

Aaradedo (RS) 0.00 26903 
Prom. DM 0.00% 100.00% 

43 EXECUÇÃO DE PASSEIO 314.93 Acserolase (%) 
Aoarsisdo (RS) 

0,00% 10000% 
0.00 314,93 

Pelcals 0.00% 100,00% 
44 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEO0 948.32 0.00% 100.00% 

Ao.roirolo IRS) 0.00 948.32 

'- .‘• 	?f,í (  

2(0. a9014 0. 2018 
Dala 

27 4 76 v006 

,1 
: 	 • • 	 • 

see.: PO0Pi00 OLNEMA (1.440EIRA 
Rue 	F.40.4141.9190 ClOy. eardekta 

CRUX. MVP 10110002/L3 	 ^ 	l'ÉtVoaCiVii 
ARTART. 942018010(903 	 2T3D.G° 

r REA n. 1(115°9°  
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; 
230.851,14  _222.867,64_40 

7011.1. • ETAPA 

Lem!: 
0410: 

COCOS  / 
270. post,/ de 2014 

Repro...mitt 7 	Agonto Promolor 
Nome: MARCELO P SOUZA EMERENCIANO 
Canto: 	PREFEITO MftliCPAl 

t's6,14 30, s 	'!;r4tiaC OAS Cr.O.O!  

IPROPOSENTE, MEADOR 
IPREettltratA ARBOCIPAL OE =PM  

IOBJETO  
PL,VEMTACJO 06 vtAS MAMAS 

IAÇÃO/610043JOA0t 
IPAVIVEATA000  

ILOCALIGAM , !MEMO 
[ROE 00 1.44700510  

IAPEUDO 00 EMPREERMAIRTO 
I PAV.VEIV, ACAO EE  aos  PIISCA$ 

IGlad. 6.1 %. J 
'RECURS° 
IGo nes. RAE j 

VOLOPIII CONTRA00005 IRO 

	

172;3751 	 ° 

	

14 	IS OM 03 	1732 837  
• • 

IPROGRAMA 
0 uRoottO 

INONCOM / UP 
=OS I RA 

Saw • 	•Wass• (RE) I ntr Coadmesca IRS, 
Reprogram... 	• 

Elam Maul 
s...... 

Item de lovestIntento 	Subateun de Intmattmento Descnclie  da  Meta / Sub Meta  Situação  ,,,,,,,,,,,,d4d. ,,n,d. 	Lola d• licnaeao  i  
, GTE; 

	

..p.... ms, 	Cootrepa rfida 	0„4,0. ,65, 

	

. 	Fintomotra RS 
InvaslImento 

RI 

TOTAL I 10.53%) 	53.47111 	i  0.005.1 
222.867 14 	LOX 

t 100.001) 
230.657 14 

1 
I 

Mots 
You 

I. 
3. 

Pavirnenlaclo 	040,menta0110 do WWI 
Pasitnaotaelo 	P4./WU/U1a00 RR Nits 

Rua Jose wrancia do Ova' MI 
It. Jose Moist* Gonra ea 

. 	Ern Malls. 
Ern AM). 

000.38 
473.01 

rn 
rn 

	

11.024,87 	3.247.44 

	

64.171.07 	2.404.05 
114.212.43 
68.373.14 

I 	I 	Wt. 3.  Pa...en:sea* 	Pavimontaelo de  vias RUA  Reset (mad*  da  Costa fen Mena. 634.41 rn 63.344.44 	2.273.138 05.430.62  
i 	I 	imts 4.  Pa vonentaelo 	Pa vtotonts44 o doll.. Avonida Colas Ent AMU* 14315 rn 1.61444 	64,37 1.51E11 

atota 8. 
Meta 6. 
Meta 7 . 
,... B.  
Mola  
PM. 

L. 
10. ( 	..-......_-.A 
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DE- TALHES DAS RUAS A PAVIMENTAR 

Ego• !1/40 TRANSVERSAL 
DAS RUAS A PANAMENTAR  
	 01M3 



SINALIZ:Areg.0 T.AtIL DE  gERTA  

RAMPA EM 
CONCRETO LAVADO  

AREA  DA CALÇADA 
considerando largura min de 1.20 m 

1,50.1,80)x 	m. 

na'r • 't0fOrAf' 

• . 	• 

DETALHES DAS RUAS A PAVIMENTAR 

DETALHES DA  RAM  PA 
DE ACESSO 

(3) PERSPECTIVA  



• GP; IDENTIFICAÇÃO DE RUAS 
Rua 

mrarrm 45cm 	 . 

Rua ??????? •  

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO 

NOMENCLATURA/DESCRIÇÃO  COD  

SENTIDO DUPLO 
DE CIRCULAÇÃO 

• 

TARJA (rn) OKA (m).  •- 
. 

SENTIDO PROIBIDO 
VIRAR A DIREITA 

SENTIDO PROIBIDO 
VIRAR A DIREITA 

NOMENCLATURA/DESCRIÇÃO 

R28 

R4-b 

R4-a 

COD 

0,40 0,040 0,040 

0,40 0,040 0,040 

0,40 0,040 0,040  

DIM  (m) 
LADO =Ar  ORLA I  NT  

PARE 	 R1 

	• 

PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO - pim ENSÕES..  
, • . 	• .• 

• NOTAS: • ' 	••• • • 

• uric*.ce CE METXDA. rnetio (pi) • 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	coca 
GOVERNO MUNICIPA 

ItAn. 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município 

de Cocos - Bahia 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 008-2018 

Prezados Senhores, 

• 
Tendo examinado o Edital da licitação Tomada de Preços n.° 008-

2018 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para 
execução de serviços de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de Cocos 
— Bahia no valor total de R$ 	, 	(valor total por extenso, em reais), em conformidade 
com as especificações, conforme anexos, que são  pee  integrantes desta proposta, planilhas de 
preços, planilhas de composição do preço unitário, planilha do BDI com encargos sociais, planilha 
do cronograma físico-financeiro, ambas em anexo, as quais são parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado 
no Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de 90 
(noventa dias) dias, a contar da emissão da ordem de serviços. 

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias 
desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, 	/ 	/ 	, representando um 
compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um 
contrato de obrigação entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à Município de Cocos - Bahia o Sr. 
	 , carteira de Identidade n.° 	 , Órgão Expedidor 
	 , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, 
quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no 
presente processo licitatório. 

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em 
causa. 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	coax  
GOVERNO MUNICIPA 

Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente 
Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre 
as obras/serviços e fornecimentos. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 	 e 

r:13 
 
N J  

  

 

Assinatura do Representante Legal 

• 
Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ n.° 	  

 

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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111•141• 

  

-li MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA TECNICA 

  

Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 
Cocos - Bahia. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

A licitante 	 , CNPJ/MF n° • 	 , por seu representante legal (ou responsável técnico) 

abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serão executadas 

as obras/serviços/fornecimentos, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da proposta, 

e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 

sobre a execução das obras/serviços/fornecimentos, tendo obtido todas as informações necessárias 

para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

Cidade, data 

Assinatura do representante legal 

• Nome: 	  

Função: 	  
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPA 

MODELO DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA FATO SUPERVENIENTE 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 

Cocos - Bahia. 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

--"  N°311--- t" • 

Ref.:  Tomada de Pregos n.° 008-2018 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ n.° 	, DECLARA, em 

atendimento ao previsto no edital de Tomada de Pregos n.° 008-2018, no  art.  32, § 2°, da Lei n.° 

8.666/93, e no item 7.1., inciso IV, da Instrução Normativa  MARE  n.° 05/1995, a inexistência de fato 

superveniente impeditivo da sua habilitação. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPP 

 

MODELO DECLARAÇÃO. PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 

  

Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 
Cocos — Bahia 

DECLARAÇÃO DE PROIBIÇÃO DO TRABALHO MENOR 
Declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n.° 9.854/99) 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

• 	Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

A empresa 	 , inscrita no CNPJ 
n.° 	 , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 	  
portador(a) da Carteira de Identidade n.° 	 e do CPF n.° 	  
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n.° 4.358, de 
05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e nem menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Complet 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENCAO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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8.1111.  

F  
MODELO DE DECLARAÇÃO. MICRO EMPRESA OU EPP 

  

Contratação de empresa de engenharia para a 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Pavimentação de Vias Publicas no Município de 
Cocos - Bahia-77-7- 

tk 

OU EMPRESA PEQUENO PORTE 	c':t.'). 	(.2. 
1:2-! rti,- t• ,.-  3/5\ 

	

..il, 	 -.... ; 
\ 

 ............4„  .,._.., 
\,,,A:z

..

.s122:21ra 
....."' 

Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ n.° 	 , por 
intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	 , portador(a) da Carteira 
de Identidade n.° 	  e do CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto 
no Edital da Tomada de Pregos n.° 008-2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as 
penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 
( 	) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14/12/2006; 
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3° da Lei Complementar n.° 
123, de 14/12/2006. 
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL- MEI, conforme § 1° do  art.  18-A da Lei Complementar 
n.° 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa não se encontra alcançada por quaisquer das hipóteses descritas no 
§ 4°, do  art.  3°, da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

XXXXXXXXX>000( - UF, XX de >000(XXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

Obs.: 1) Assinalar com um "X" a condição da empresa. 

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 

MODELO DE DECLARAÇÃO ELABORAÇÃO INDEPENDENTE 
Contratagão de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município 

de Cocos - Bahia 

Modelo de Declaragao de Elaboração Independente de Proposta, de que trata a Instrugao 	-  
Normative  n.° 2, de 16 de setembro de 2009, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação 
do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

A 

• 
Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref..  Tomada de Pregos ri.° 008-2018 

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente 
constituído de (Identificação completa da empresa licitante) doravante denominado Licitante, para 
fins do disposto no edital da Tomada de Preços n.° 008-2018, declara, sob as penas da lei, em 
especial o  art.  299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 008-2018 foi elaborada 
de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, 
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou 
de fato da Tomada de Pregos n.° 008-2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Pregos n° 
008-2018 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 
fato Tomada de Pregos n.° 008-2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n.° 008-2018 quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Pregos n.° 008-
2018 não  sera,  no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer 
outto parUcipante potencial ou de fato da Tomada de Pregos n.° 008-2018 antes da adjudicação do 
objeto da referida licitação; 
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Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPA 

14.1141 

• 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços n.° 008-
2018 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de 
qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Cocos antes da abertura oficial das propostas; e 

(0 que esta plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firma-la.  

XXXXXX)(XXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 	 Fla  Nc3 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

• 

ATENÇÃO: A licitante devera confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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MUNICÍPIO DE COCOS coca  
GOVERNO MUNICIPA 

KAMM 

MODELO DE PROCURAÇÃO PRATICA DE ATOS 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município 

de Cocos - Bahia 

; I 	I,  

• 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA PRATICA DE ATOS 

CONCERNENTES AO CERTAME 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

CREDENCIAL 

Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 
	 , (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de 
Identidade n° 	, expedido pela 	, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
do Ministério da Fazenda, sob o n° 	, residente à rua 	 , n° 	 
como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os atos relativos 
ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para: 

(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar 
contratos, negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, 
receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,  etc.).  

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

Rua Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000 	 41 

CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 	 Telefone: (77) 3489.1041 



Estado da Bahia 

MUNICÍPIO DE COCOS 	coca  
GOVERN°  MUNICIPA 

MODELO DE DECLARAÇÃO - APARELHAMENTO TÉCNICO 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Cocos - Ba1,1,—, 
ei,-,- 
. 

( .„.,4.,, 	... zne.: r-E Rs  f G2  i  

)3-11Fira 

Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

A empresa 	  pessoa jurídica de direito privado, 
com sede a 	 , bairro 	 , na cidade de 
	 , Estado de 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob n° 
	 , 

 
inscrição estadual n° 	 , neste ato 

representado por seu representante legal, 	  nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador da Cédula de Identidade n° 	 , e inscrito no CPF n° 
	  residente e domiciliado a 	 , bairro, 

na 	cidade 	de 	 Estado 	de 
	 , através da presente declaração, DECLARA para os devidos fins de que 
possui, por ocasião da futura contratação, instalações, aparelhamento e pessoal técnico 
considerados adequados e essenciais para a execução contratual do objeto desta licitação. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 

(z6' 
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'101  MODELO DE DECLARAÇÃO - TRABALHO DEGRADANTE 

  

Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município 
de Cocos - Bahia 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE TRABALHO FORÇADO E DEGRADANTE 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

• 	Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

A empresa 	 , pessoa jurídica de direito privado, 
bairro 	 , na cidade de 

, devidamente inscrita no CNPJ sob n° 
	 , neste ato 

, nacionalidade, estado civil, 

com sede a 	  
	 , Estado de 	  
	 , inscrição estadual n° 
representado por seu representante legal, 	 
profissão, portador da Cédula de Identidade n° 	 , e inscrito no CPF n° 
	 , residente e domiciliado a 	 , bairro, 

na 	cidade 	de 	 , 	Estado 	de 
	  através da presente declaração, DECLARO que não possuo, em minha 
cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos Ill e IV do  art.  10  e no inciso Ill do  art.  50  da Constituição Federal de 1988. 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXXXXXXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENCAO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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MODELO DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 

Cocos - Bahia. 

• 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

A 

Prefeitura Municipal de Cocos 

Comissão Permanente de Licitação  

Ref.:  Tomada de Preços n.° 008-2018 

(razão social da empresa) 	  inscrita no CNPJ n.° 	 , por 

intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) 	 , portador(a) da Carteira 

de Identidade n.° 	  e do CPF n.° 	 , DECLARA, para fins do disposto 

no Edital da Tomada de Preços n.° 008-2018, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação e que os envelopes n.° 1 e 2 contêm a indicação do objeto, o preço 

oferecido e a documentação de habilitação, respectivamente. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de XXXX)O<XXXXXXXXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 

Nome Completo 
Cargo na Empresa / Representante 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° 	  

ATENÇÃO: A licitante deverá confeccionar este documento em papel timbrado da empresa. 
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MINUTA DE CONTRATO 

Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município 
de Cocos — Bahia 

MINUTA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	 N.° XXX/2018  

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI 0 
MUNICÍPIO DE COCOS - BAHIA E A 
EMPRESA XXXXXXXXXXX )00000( 
)000000(. 

4e1 

O MUNICÍPIO DE COCOS, BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua 
Presidente Juscelino, 115, Centro, Cocos, Estado da Bahia, CEP 47.680-000, registrado no CNPJ 

4110 	 sob o n.° 14.222.012/0001-75, neste ato representado pelo Senhor Marcelo de Souza Emerenciano, 
brasileiro, casado, portador do RG n.° 9127078-28 SSP BA e CPF n.° 021.272.047-35, residente e 
domiciliado na Rua Praça da Matriz, s/n, Centro, Cocos, Bahia, CEP 47.680-000, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa XXXXXX XXXXX XXXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.° 
XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com endereço situado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, 
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, neste ato representado pelo(a) senhor(a) )000(XXXX 
XXXXXX, portador da Carteira de Identidade sob o n.° XXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n.° 
XXX.XXX.XXX-XX, residente e domiciliado na XXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXX, 
XXXXXXXXXX, XXXX, CEP XX.XXX-XXX, tendo em vista o que consta no Processo Licitatório n.° 
XXX/2018 e em observância às disposições da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas 
alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da licitação Tomada de 
Pregos n.° 008-2018, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1.1. 0 objeto é a execução de obra de engenharia referente a Contratação de empresa de 
engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de Cocos - Bahia conforme 
Contrato de Repasse n.° 865964/2018/MCIDADES/CAIXA, visando atender às necessidades do 
Município de Cocos, conforme especificações e demais elementos técnicos constantes no 
Projeto Básico e no Edital e seus anexos. 

1.1.1. Integram o presente contrato, independentemente de transcrição, o Edital da Tomada 
de Pregos n.° 008-2018, com seus Anexos, e a Proposta da CONTRATADA. 

2101ANSVOWSWeeRTGIMMEMODOMMWOrt, -141VM::: • 

2.1. A obra será realizada por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário. 

WILAUSUMWREVAGIOCAVETORMAILegge_00 

3.1. A obra será executada no Município de Cocos - Bahia. 

3.1.1. 0 objeto contratado deverá estar executado e concluído no prazo de 90 (noventa) dias 
consecutivos contados a partir da expedição da Ordem de Serviço. 
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4. GIAtalia4 
4.1. A CONTRATADA, além do fornecimento da mão-de-obra, dos materiais e dos 
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários para a perfeita execução dos serviços 
demais atividades correlatas, obriga-se a: 

4.1.1. Providenciar junto ao CREA ou CAU as Anotações de Responsabilidade Técnic 
ART's referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes; 

4.1.2. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especiafizado, 
para que a Administração possa utiliza-lo de acordo  corn  o previsto no Projeto Básico, nos 
termo do artigo 111 da Lei n.°  8.666/1993; 

4.1.2.1. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetivel de 
privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e 
elementos de infornação pertinentes e tecnologia de concepção, desenvolvimento, 
fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra; 

4.1.3. Assegurar 6 CONTRATANTE: 

4.1.3.1. 0 direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre 
as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo  epos  o 
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à CONTRATANTE 
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações; • 
4.1.3.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 
documentação produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na 
execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando 
proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da CONTRATANTE, sob 
pena de multa, sem prejulzo das sanções civis e penais cabíveis. 

4.1.4. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram o 
Contrato, no prazo determinado. 

4.1.5. Conduzir os trabalhos com estrita observância as normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo o local dos serviços sempre 
limpo e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina. 

4.1.6. Atentar, em relação ao material, para todas as disposições e especificações constantes 
no Projeto Básico. 

4.1.7. Submeter previamente, por escrito, à CONTRATANTE, para analise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam es especificações do memorial 
descritivo. 

4.1.8. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto 
responsável, as informações sobre o andamento da obra, tais como, número de funcionários, 
de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 
registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 
Fiscalização e situação da obra em relação ao cronograma previsto. 

4.1.9. Refazer, as suas  expenses,  os trabalhos executados em desacordo com o 
estabelecido neste instrumento e as especificações constantes no projeto básico e seus 
anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de 
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construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 

4.1.10.  Utilizer  somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do 
Decreto n°  5.975, de 2006, de: 	 7. 

a. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMES-  
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente\---_,n,  

- 

• 

SISNAMA; 

b. supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; 

c. florestas plantadas; e 

d. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do órgão 
ambiental competente. 

4.1.11. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em 
cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG n°  1, de 19/01/2010, por ocasião da  respective  medição, mediante a 
apresentação dos seguintes documentos, conforme o caso: 

a. Copies autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos 
florestais; 

b. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando 
tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 
válidos, conforme artigo 17, inciso li, da Lei n°  6.938, de 1981, e Instrução Normativa 
IBAMA n° 31, de 03/12/2009, e legislação correlata; 

c. Documento de Origem Florestal - DOF, instituído pela Portaria n°  253, de 18/08/2006, 
do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n°  112, de 21/08/2006, 
quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 
armazenamento exija a emissão de tal licença obrigatória. 

cl. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 
tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 
CONTRATADA deverá apresenta-lo, em complementação ao DOF, para fins de 
demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do território 
estadual. 

4.1.12. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil estabelecidos na Resolução n°307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de 
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2°  e 30, da Instrução Normativa 
SLTI/MPOG n°1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

a. 0 gerenciamento dos residuos originários da contratação deverá obedecer as diretrizes 
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

b. Nos termos dos artigos 3° e 10°  da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
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CONTRATADA devera providenciar a destine* ambientalmente adequada dos residuos 
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes • 
procedimentos: 

b.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão S er 
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a  Areas  de aterro 
de residuos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem future; 

b.2. residuos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a  areas  de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas; 

b.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas especificas. 

c. Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da 
contratação aterros de resíduos domiciliares,  areas  de "bota fora", encostas, corpos 
d'água, lotes vagos e  areas  protegidas por Lei, bem como em  Areas  não licenciadas; 

d. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Residuos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da 
Construção Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que 
todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de 
Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 
ABNT, ABNT NBR es 15.112, 15.113, 15.114, 15.115e 15116, de 2004. 

4.1.13. Observar as seguintes direllizes de caráter ambiental: 

a. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou 
emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução 
contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 
Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006. e legislação correlate, de acordo com o 
poluente e o tipo de fonte; 

b. Na execução contratual, conforme ocaso, a emissão de ruldos não poderá ultrapassar 
os niveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruido em  Areas  
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 
conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 
Resolução CONAMA n°01, de 08/03/90, e legislação correlate; 

c. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 
oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e  Gusto  inferior em relação aos 
agregados naturais, insedndo-se na planilha de formação de preços os custos 
correspondentes; 

Cr.  
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4.1.14. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito 	. 
ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções 
serviços ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que' 
ocorridos em via pública junto à obra. 

4.1.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

4.1.16. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela CONTRATANTE ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos serviços, bem 
como aos documentos relativos à execução da reforma. 

4.1.17. Paralisar, por determinação da CONTRATANTE, qualquer trabalho que não esteja 
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de 
pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.18. Responsabilizar-se pelos encargos previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 
execução do contrato. 

4.1.19. Responder peb pagamento dos salários devidos aos empregados e encargos 
trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 
outras obrigações inerentes 6 execução dos serviços ora contratados. 

4.1.20. Arcar  corn  todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 
atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos determinados 
portei. 

4.1.21. Adotar as providencias e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 
órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes 
hidrossanitárias, elétricas e telefônicas. 

41.22. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução dos serviços, durante a vigência da obra. 

4.1.23. Manter seu pessoal devidamente identificado através de crachás, com fotografia 
recente, e provendo-os dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI's; 

4.1.24. Manter sediado junto à Administração, durante os turnos de trabalho, preposto capaz 
de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos; 

4.1.25. Cumpdr, alem dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança da Administração; 

4.1.26. Instruir os seus empregados, quanto 6 prevenção de incêndios nas  Areas  da 
Administração; 

4.1.27. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos 
os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, 
com a observância es recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

4.1.28. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 
penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execução dos serviços fora 
das suas especificações; 

4.1.29. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à Administração ou 

- 
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a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, procedendo 
imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente; 

4.1.30. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas pori 
seus empregados quando da execução dos serviços, que prejudiquem ou possam vir, a 
prejudicar a qualidade dos serviços ou comprometer à integridade do patrimônio público; .- 

4.1.31. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, a 
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta obrigada, 
exceto nas condições autorizadas no Projeto Básico ou neste contrato; 

4.1.32. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

4.1.33. Manter, durante o período de vigência do contrato, todas as condições que ensejaram 
a sua habilitação e qualificação no certame licitatório; 

4.1.34. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
utilizados na execução dos serviços. 

4.1.35. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de 
agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, 
nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do 
nepotismo no âmbito da administração pública federal. 

5. CUUSULATiNCO% DA 
5.1. Os Os serviços serão executados pela CONTRATADA na forma descrita no Projeto Básico e 
seus anexos. 

5.1.1. Para a perfeita execução dos serviços, a CONTRATADA deverá disponibilizar os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e 
qualidades estabelecidas no Projeto Básico e de acordo com os termos da proposta, 
promovendo, quando requerido, sua substituição. 

6. CloklOULAIELS.:;!,:D.Ai_SUBCONTRATAgik 
6.1. É vedada a subcontratação parcial ou total do objeto do contrato. 

ItAllaSOMEMA AkPBRIGAWMATCONTRAVAII 
7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Cumprir fielmente as disposições do Contrato; 

7.1.2. Exercer a fiscalização dos serviços por servidores especialmente designados, na forma 
prevista na Lei n.° 8.666/1993; 

7.1.3. Responsabilizar-se pela comunicação, em tempo hábil, de qualquer fato que acarrete 
em interrupção na execução do Contrato; 

cce 
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7.1.4. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados no Contrato; 

7.1.5. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades  Ivy  
constatadas na execução do serviço para que sejam adotadas as medidas corretiva-§ 	• 
necessárias; 

7.1.6. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 
objeto do contrato; 

7.1.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.8. Zelar pelo cumprimento das obrigações da CONTRATADA relativas à observância das 
normas ambientais vigentes; 

7.1.9. Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
serviços de acordo com as determinações do Contrato, do Edital, especialmente do Projeto 
Básico e seus anexos; 

7.1.10. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas pela CONTRATADA, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

8. CLAUSULA OITO. DO VALOR DO CONTRATO 

8.1. 0 valor total do contrato é de R$  	 ), em 
conformidade com a proposta e projeto básico da licitação. 

8.1.1. No valor acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais 
de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado. 

• 9. CLAUSULA NOVE - DA VIGÊNCIA 

9.1. 0 prazo de vigência do Contrato  sera  de 360 (trezentos e sessenta dias) dias corridos, a 
partir da data da assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipóteses elencadas no 
parágrafo primeiro do artigo 57 da Lei n.° 8.666/1993. 

10. CLAUSULA DEZ- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 prazo para pagamento  sera  de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data da 
apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do 
cumprimento das obrigações da CONTRATADA. 

10.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (oito mil reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais 
documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da CONTRATADA, nos termos 
do  art.  50, § 3°, da Lei n.° 8.666/1993. 
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10.1.2. Os pagamentos estão vinculados a disponibilidade financeira pertinentes aos recursos, 
transferidos pelo orgão concedente. 

10.2. A Nota Fiscal/Fatura  sera  emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes , 
procedimentos: 

10.2.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma\., 
Fisico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados 
no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

10.2.1.1. Uma etapa  sera  considerada efetivamente conclulda quando os serviços 
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em 
sua totalidade. 

10.2.1.2. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação 
previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a 
medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação 
antecipada do valor respectivo. 

10.2.1.3. Juntamente  corn  a primeira medição de serviços, a CONTRATADA deverá 
apresentar comprovação de matricula da obra junto à Previdência Social. 

10.2.1.4. A CONTRATADA também apresentara, a cada medição, os documentos 
comprobat6rios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados 
naquela etapa da execução contratual, quando for o caso. 

10.2.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia 
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços 
executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais 
de comprovada procedência legal. 

10.2.2.1. No caso de etapas não concluldas, serão pagos apenas os serviços 
efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 
subseqüente. 

10.2.2.2. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime 
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos 
serviços executados. 

10.2.3. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição 
definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de 
cálculo detalhada. 

10.3. 0 pagamento somente  sera  efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota 
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, acompanhada dos demais documentos exigidos 
neste Edital. 

10.3.1. 0 "ateste da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificação da conformidade da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os serviços efetivamente 
executados, bem como as seguintes comprovações, que deverão obrigatoriamente 
acompanhá-la: 

a. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou 

(2  
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fatura vencida, quanto aos empregados diretamente vinculados a execução contratual, 
nominalmente identificados; 

b. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta  in-loco ao Cadastro Municipal de 
Fornecedores de Cocos - CMFC, ou na impossibilidade de acesso ao cadastro, mediante 
consulta aos sitios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no artigo 29 ditei-
n.°  8.666/1993; e 

c. Do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou 
fatura que tenha sido paga pela Administração. 

10.4. Havendo erro na apresentação de qualquer dos documentos exigidos nos subitens 
anteriores ou circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficara pendente 
até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 
qualquer  Onus  para a CONTRATANTE. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletrônica, a 
regularidade do cadastramento da CONTRATADA no Cadastro Municipal de Fornecedores de 
Cocos - CMFC e/ou nos  sites  oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado 
ao processo de pagamento. 

10.6. Quando do pagamento,  sera  efetuado a retenção tributiaria prevista na legislação aplicável, 
inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n.° 8.212/1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN),  sera  observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislação municipal aplicável. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n.°  123/2006 e alterações das Leis Complementar n.° 147/2014 e 155/2016, 
não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 
regime. No entanto o pagamento ficara condicionado à apresentação de comprovação por 
meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na 
referida Lei Complementar. 

10.7. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito 
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou por 
outro meio previsto na legislação vigente. 

10.8.  Sera  considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
bancária para pagamento. 

10.9. A CONTRATANTE não se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato. 

10.10. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o 
pagamento até a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte formula: 

EM L'IxNxVP 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originanamente 
devido 

4  
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I = Índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

(6 / 100) 
365  

N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data 
do efetivo pagamento  
VP  = Valor da Parcela em atraso 

11.1. Quando as obras e/ou serviços contratados forem concluidos, cabere à CONTRATADA 
apresentar comunicação escrita informando o fato à fiscalização da CONTRATANTE, a qual 
competirá, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificação dos serviços executados, para fins de 
recebimento provisório. 

11.1.1. 0 recebimento provisório também ficare sujeito, quando cabível, à conclusão de todos 
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

112. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços e obras executadas, 
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
ode obra,  corn  a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 
arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

11.2.1. Após tal inspeção, será lavrado Termo de Recebimento Provisório, em 02  (dues)  vias 
de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalização, relatando as eventuais pendências 
verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
es suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não 
atestar a última e/ou única medição de serviços ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Provisório. 

11.3. 0 Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou serviços contratados será lavrado em 
ate 90 (noventa) dias após a lavratura do Termo de Recebimento Provisório, por servidor ou 
comissão designada pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente 
atendidas todas as  exigencies  da fiscalização quanto es pendências observadas, e somente  
epos  solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento a 
operários ou fornecedores de  materials  e prestadores de serviços empregados na execução do 
contrato. 

11.3.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida 
tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no 
dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado ã CONTRATANTE nos 15 
(quinze) dias anteriores a exaustão do prazo. 

11.3.2. 0 recebimento definitivo do objeto licitado não exime a CONTRATADA, em qualquer 
época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força 
das disposições legais em vigor (Lei n.°  10.406/2002). 
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SAM" 

13.1 Os pregos permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 

apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados, por responsabilidade do 

Município, aplicando-se a seguinte fórmula: 

R= V. (li -  lo)  

lo 	 Autriatura>"  

Onde: 

R - valor do reajustamento procurado; • 	V - valor contratual a ser reajustado;  

lo  - índice de preço verificado no mês de apresentação da proposta; 

li - índice de preço referente ao mês de reajustamento. 

13.2 Os  indices  a serem considerados no reajustamento, serão extraídos da revista da Fundação 
Getulio Vargas - Coluna 35 - Índice Nacional de Preços - INCC. 

13.3 Para fins de aplicação desse item deverão inexistir culpa da licitante vencedora no não 
cumprimento do prazo inicialmente pactuado. 

i3osunnttMEZE411007AMIKOMMISSW 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão 6 conta de recursos 
específicos consignados no Orçamento do Município de Cocos deste exercício, na dotação 
abaixo discriminada: 

02.06.00 — Gerenciamento das Ações da  Sec.  Municipal de infraestrutura 

15.451.035.1.022 — Calçamento de Vias Publicas na Sede e Zona Rural 

4.4.9.0.51.00.00 - Obras e Instalações 

24 - Transferências de Convênios - Outros 

13.2. Caso a vigência do contrato ultrapasse o exercício financeiro, as despesas do exercício 
subseqüente correrão 6 conta das dotações orçarnentárias indicadas em termo aditivo ou 
apostilamento. 

14. CLAUSULA QUATORZE. DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, 
fiscalização e avaliação por representante da CONTRATANTE, para este fim especialmente 
designado, com as atribuições especificas determinadas na Lei n.° 8.666/1993, conforme 
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detalhado no Projeto Básico 

14.1.1. 0 representante da CONTRATANTE deverá ser profissional habilitado e com  /al:  
experiência técnica necessária para o acompanhamento e controle da execução da obra. 	r3_57 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalização e avaliação de que trata este item  nã&  
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere à CONTRATANTE.  
responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na 
execução dos serviços contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços ora 
contratados, prestados em desacordo corno presente Edital e seus Anexos e com o contrato. 

14.4. As determinações e as solicitações formuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalização do contrato deverão ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15.1. Nos termos do  art.  65, §1°, da Lei n.°  8.666/1993, a Contratada ficará obrigada a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.1. Em caso de reforma de edifício, o limite fixado para os acréscimos 6 de até 50% 
(cinqüenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.1.2. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão 
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.1.3.0 conjunto de acréscimos e o conjunto de supressões serão calculados sobre o valor 
original do contrato, aplicando-se a cada um desses conjuntos, individualmente e sem 
nenhum tipo de compensação entre eles, os limites de alteração acima estabelecidos. 

15.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos 
unitários do sistema de referência utilizado na elaboração do orçamento-base da licitação não 
poderá ser reduzida, em favor da Contratada, em decorrência de aditamentos que modifiquem a 
planilha orçamentaria (artigo 127, § 50,1, da Lei n°12.309, de 2010). 

,01/101 t‘14; 

16.1.0 atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a CONTRATADA,  epos  regular 
processo administrativo, a penalidade de: 

a. multa  moratoria  de até 03% (três décimos por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da contratação, até o limite de 30 (trinta) dias. 

16.1.1. A aplicação da multa  moratoria  não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabiveis. 

16.2. A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres 
elencados no Edital e no contrato, sujeitara a CONTRATADA, garantida a prévia defesa, sem 
prejulzo da responsabilidade civil e criminal, as penalidades de: 

f---2  
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a. advertência por faltas laves, assim entendidas como aquelas que não acarretareml..„ 
pretuizos significativos ao objeto da contratação; 	 . , " 

- — 
b. multa compensatória de  at  10% (dez por canto) sobre o valor total da contratação; 	na 
c. suspensão de licitar e impedimento de contratar  corn  o Municipio de Cocos pelo prazo 
de até dois anos; 

d. declaração de inidoneidade para lidtar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que  sera  concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejulzos resultantes e após 
decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior. 

16.2.1. A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente 
convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale a inexecuçáo total do 
contrato, sujeitando-a as penalidades acima estabelecidas. 

16.2.2. A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa. 

16.3. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar 
e de declaração de nidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais 
que, em razão do contrato decorrente desta licitação: 

16.3.1. tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de tributos; 

16.3.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

16.3.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos  &its  praticados. 

16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-A em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento 
previsto na Lei n.°  8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n°9.784, de 1999. 

16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o principio da proporcionalidade. 

16.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados à CONTRATANTE serão deduzidos dos 
valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio de Cocos, ou deduzidos da 
garanta, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Divida Ativa do Municipio de Cocos e 
cobrados judicialmente. 

16.7. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

16.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal de 
Fornecedores de Cocos - CMFC. 

16.9. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabíveis. 
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17. CLAUSULA DEZESSETE - MEDIDAS ACAUTELADORAS 	 • 
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá 
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação. 

18.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do  art.  78 da Lei n.° 
8.666/1993: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;  

It.  o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

Ill, a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão do serviço, nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no inicio do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objete, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no Contrato; 

VII. o desatendimento ás determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1° do  art.  67 
da Lei n.° 8.666/1993; 

IX. a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA; 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que 
prejudique a execução do Contrato; 

XII. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato; 

XIII. a supressão, por parte da Administração, de serviços, acarretando modificação do valor 
inicial do Contrato além do limite permitido no § 1° do  art.  65 da Lei n.° 8.666/1993; 

XIV. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 
240 (duzentos e quarenta dias) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o 
mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, 
assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação; 

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, 
decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo 
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada 
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CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, ate' 
que seja normalizada a situação; 

XVI. a não liberação, por parte da Administração, do objeto para execução do serviço, n
prazos contratuais; 

XVII. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do Contrato; 

XVIII. o descumprimento do disposto no inciso V do  art.  27 da Lei n.° 8.666/1993, sem 
prejuízo das sanções penais cabiveis. 

18.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

18.3. A rescisão deste Contrato poderá ser: 

18.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula; 

18.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo desde que haja 
conveniência para a Administração; 

18.3.3. judicial, nos termos da legislação. 

184, A rescisão administrativa ou amigável devera ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisão ocorrer  corn  base nos incisos XII a XVII desta cláusula, sem que haja 
culpa da CONTRATADA,  sera  esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido, tendo ainda direito a: 

18.5.1. devolução da garantia; 

18.5.2. pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão. 

18.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o 
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento. 

18.7. 0 termo de rescisão devera indicar, conforme ocaso: 

18.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3. Indenizações e multas. 

EftstmMezIMP411011-vio 
19.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - 
Código de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n.° 
123/2006 e Lei Complementar n.° 147/2014, na Instrução Normativa SLTI/MPOG n°2, de 30 de 
abril de 2008, e na Lei n.° 8.666/1993, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcrições. 
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20. CLAUS 

20.1. Incumbira a CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato ha 
Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer.  no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

21. CLAUSULA VINTE E UM • DO FORO 

21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Cocos, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

Cocos, Bahia, 

 

de 	 de 2018.  

    

Nome do Prefeito 
Prefeito Municipal 

Município de Cocos 
CNPJ n.° 14.222.012/0001-75 

CONTRATANTE 

Testemunhas: 

1a 	  

CPF n.° 	  

Proprietário / Sócio 
Cargo na Empresa 

Razão Social da Empresa 
CNPJ n.° XXXXXX.X>O</XXXX-XX 

CONTRATADA 

2a 	  

CPF n.° 	  
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ANEXO XII FOLHA DE DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
Contratação de empresa de engenharia para a Pavimentação de Vias Publicas no Município de 

Cocos - 

FOLHA DE DADOS 

Dados da Empresa 

Razão Social: 

CNPJ: Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

CEP: 	 Telefone(s): Fax: 

Dados da Pessoa que assinará o contrato 

Nome Completo: 

Endereço Residencial: 

Cidade: CEP: 

Cargo: 

RG N.° CPF N.°: 

Contato na empresa 

Nome Completo: 

Cargo: 

Telefone(s): Fax: ( )  

E-mail:  

Obs.: Caso a representação seja por procurador, juntar o instrumento de mandato especifico para 
assinatura do contrato. 

XXXXXXXXXXXXX - UF, XX de 
	

XXX de 2018. 

Assinatura do Representante Legal 
Nome Completo 

Cargo na Empresa / Representante 
Razão Social da Empresa 

CNPJ n.° 	  

Observação: Solicitamos a gentileza de preencher este formulário, e entregá-lo juntamente com os envelopes da 
presente licitação. Caso essa empresa seja vencedora, estes dados facilitarão a elaboração e assinatura do contrato 
referente a este procedimento licitatório. A não apresentação dessa folha não implicará a inabilitação da Proponente. 
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